
Domovní stanoviště pro tříděný odpad - informace
Základní informace ke zřízení stanoviště TO:

- Zřízení domovního stanoviště a jeho provoz včetně odemykání a zamykání domu a zanášky nádob do 50 m
 jsou plně hrazeny z rozpočtu hlavního města Prahy (pro domy je tedy zřízení bezplatné).

- V případě schodů je počítán 1 schod jako 1m (např. 10m + 5 schodů = 15m)
- Pokud jsou v domě více než 3 schody po sobě, je možné zvolit na sklo pouze nádobu 120 L (hmotnost).
- Roztříděný odpad dávejte pouze do nádob (plasty sešlápnuté, kartony rozřezané/složené),

protože odpad odložený mimo nádoby svozová služba neodveze!
- Nádoby musí být umístěny v rámci bytových domů na veřejně nepřístupném místě.
- Tento program třídění odpadu není určen pro podnikatele a právnické osoby.

Určení velikosti nádob a četnosti vývozu vzhledem k velikosti domu (nezávazné):

Velikost domu: Komodita Nádoba Počet nádob Četnost vývozu
4 - 10 bytů plast 120 L 1 21-11

papír 120 L 1 21-11
sklo 120 L 1 41

10 - 20 bytů plast 240 L 1 11
papír 240 L 1 11
sklo 120 L 1 41

20 - 30 bytů plast 240 L 1 11-12
papír 240 L 1 11-12
sklo 120 L 1 41

30 - 40 bytů plast 240 L 1 12
plast 1100 L 1 21
papír 240 L 1 12
papír 1100 L 1 21
sklo 120 L 1 41

40 - 60 bytů plast 240 L 1-2 12
plast 1100 L 1 11-21
papír 240 L 1-2 12
papír 1100 L 1 11-21
sklo 120 L 1 21

Popis procesu přihlášení:
Po odevzdání vyplněné žádosti  a fotografie místa budoucího stanoviště (mailem na podatelna@praha3.cz ,
poštou, nebo osobně na úřadu MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9) očekávejte od AVE cca do 4 týdnů poštou evidenční list.
Ten prosím zkontrolujte, potvrďte a předejte na OOŽP-OSKS úřadu MČ Praha 3 , Havlíčkovo nám. 9. Pokud evidenční
list obdržíte e-mailem, vytiskněte jej, potvrďte, obě strany kvalitně naskenujte nebo vyfoťte a zašlete e-mailem
 na tridime@praha3.cz  . Cca za 4-6 týdnů očekávejte zavezení nádob a během několika následujících dnů
 i zahájení vývozu (vždy od 1. pracovního dne následujícího měsíce).
V případě nutnosti odemykání/zamykání je nutno před zahájením vývozu předat po výzvě z AVE klíče
od prostor s popelnicemi (3 komodity = 3 klíče)

Změny na již existujícím domovním stanovišti TO:
Pokud vznikne potřeba změnit četnost vývozu, objem nádob nebo jejich množství, je třeba zaslat
na adresu tridime@praha3.cz  emailem vyplněnou "žádost o změnu", kde bude uvedeno u jakých komodit
jakou změnu požadujete.
Ke každé komoditě s požadavanou změnou je třeba zároveň přiložit nejméně 3 různé fotky přeplněných nádob.
Za přeplněnou nádobu lze považovat takovou, kterou nelze zavřít, případně se již odpad hromadí okolo.
Odpad ale musí být zkomprimovaný (plastové obaly sešlapané, krabice rozřezané a složené, apod.)

Frekvence vývozu:  1x za 2 týdny … "21" / 1x za týden … "11" / 2x za týden … "12"
Nádoby 1100 L: pouze kde není větší stoupání nebo překážky (na posouzení AVE a.s.)

LEGENDA:


