RE-USE CENTRUM Konopiště
Provozní řád
1) Re-USE centrum je projektem v rámci systému odpadového hospodářství obce Lipovice. Jedná
se o kontejner, mobilní buňku, která bude sloužit k uskladnění věcí, které by ještě mohl někdo
využít. Dává se zde přednost dalšímu využití před likvidací jako odpadu.
2) V těchto mobilních buňkách může být umístěn například drobný nábytek, drobné věci do
domácnosti, hračky, sportovní vybavení, knihy, obrazy apod. Občané mohou v těchto buňkách tyto
nepotřebné předměty odložit. Zároveň jiní občané si budou moci tyto předměty odnést zdarma k
dalšímu využití. Příjem i výdej předmětů je bezúplatný.
3) Nemohou zde být uloženy věci podléhající zpětnému odběru, vykazující nebezpečné vlastnosti
nebo podléhající rychlé zkáze. Dále se do zařízení nesmí přijímat předměty , které neobsahují
kapaliny (voda, provozní náplně, jiné chemikálie a hořlavé kapaliny, dále pak předměty obsahující
ostré hrany nebo části, pyrotechnické materiály nebo zbraně.
4) O příjmu předmětu rozhoduje obsluha. Obsluha též může odmítnout vydat předměty osobě, u níž
má důvodné pochybnosti o jejich účelném využití. Předměty umisťované do regálů nesmí
přesahovat rozměry pro bezpečné uložení do regálu a hmotnostní limity . Obsluha zajišťuje
ukládání do regálů tak, aby nedošlo k přetížení buňky, nedošlo k pádu předmětu z regálu, byla
zajištěna průchodnost,na podlaze nebyly umístěny předměty, které by bránily běžnému provozu a
tvořily by překážku.
5) Odložené předměty, které nebudou dále použity, nebude zájem o jejich další využití, budou
vytříděny a zlikvidovány jako odpad v souladu s obecně závaznou vyhláškou (OZV č.4/2019, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Lipovice, včetně nakládání se stavebním odpadem).
6) V zařízení je zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm. Dále je zakázáno používat vlastní
elektrospotřebiče.
7) Re-use centrum bude přístupné minimálně 1x týdně. Zařízení bude řádně označeno, součástí
označení bude provozní řád a provozní doba. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit provozní dobu,
bude však zachován přístup 1x týdne. Provozní řád a provozní doba budou zároveň zveřejněny na
na internetových stránkách obce: www.obeclipovice.cz.
8) Re-use centrum bude umístěna: Konopiště u čp.9

Osoba odpovědná za provoz (obsluha): Eduard Šejna, Konopiště 5 tel. 721 415 506.

Provozní doba: středa 19.00 – 20.00 hod nebo dle telefonické dohody
Adresa provozovatele:
Obec Lipovice, 384 22 Lipovice 44, tel. 605 265425, email: podatelna@obeclipovice.cz
Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Lipovice dne 16.12.2019 usnesením č. 15 a) –
12/2019 a nabývá účinnosti dne 1.1.2020.
Toto zařízení bylo pořízeno v rámci projektu Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na
textil a Re-use centra registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008423 podpořeného z OPŽP. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti.
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