PROVOZNÍ ŘÁD
Centrum pro opětovné využití výrobků (Re-Use centrum)
1.

Základní údaje:

Umístění Re-Use centra: Sběrný dvůr a kompostárna městyse Jince, Pod Váhou, Jince 262 23
Provozovatel: Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, Jince 262 23, IČ 00242381, DIČ CZ00242381
2.

Charakteristika centra:

Centrum má za cíl opětovně využít předměty, které původní majitel odložil do sběrného dvora.
Jedná se o minimalizaci vzniku odpadů, tudíž o prodloužení života již vzniklých výrobků.
Zájmová skupina lidí jsou především sběratelé, chataři, chalupáři a lidé z nižších sociálních vrstev.
Dále se předpokládá dodávání některých předmětů (především nábytku) charitativním
organizacím na základě jejich zájmu.
Předměty budou v Re-Use centru ukládány a následně vydávány zájemcům ZDARMA.
3.

Provozní údaje:
•

Re-Use centrum má otevírací dobu shodnou s otevírací dobou Sběrného dvora a
kompostárny městyse Jince.
Středa: 13:00 – 16:00 hod.
Sobota: 08:00 – 15:00 hod.

•

Re-Use centrum přijímá tyto předměty:
o Nábytek (včetně zahradního, židle, stoly, skříňky, osvětlovací tělesa, dětský
nábytek, …)
o Zařízení a vybavení domácnosti (keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce,
plechy na pečení, talíře, nože,…)
o Obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické
domácí spotřebiče, …)
o Mediální produkty (CD, DVD, knihy, časopisy, pohlednice, …)
o Hračky a sportovní vybavení
o Funkční elektrospotřebiče (TV, PC, audio a video, pračky, lednice, sporáky …).

•

Všechny předměty přijímané do Re-Use centra budou přebírány pouze čisté a funkční.

•

O zařazení předmětů do Re-Use centra má právo rozhodnout pouze odpovědná osoba
(obsluha Re-Use centra).

•

Re-Use centrum nepřijímá tyto předměty:
o Čalouněný nábytek (z hygienických důvodů)
o Oděvy a obuv (sběr v rámci městyse provádí firma TextilEco, a.s. prostřednictvím
kontejnerů umístěných v rámci sběrných míst po obci, případně cestou jiných
organizací).

•

4.

Aktuální nabídka předmětů je online dostupná na stránkách městyse Jince v odkazu ReUse centrum (https://reuse-center.econit.cz/obec/jince). Zde je možné provést elektronickou
rezervaci vybraného zboží, včetně upřesnění termínu jeho vyzvednutí. Zboží lze rezervovat
nejdéle na jeden kalendářní týden, následně bude rezervace zrušena.

Pravidla převzetí / předání předmětů:
•

Převzetím vhodného předmětu obsluhou Re-Use centra dochází k jeho zařazení do
evidence Re-Use centra.

•

Jedná se o bezúplatné a nevratné předání předmětu. Předávající tímto okamžikem ztrácí
veškerá vlastnická práva k předávanému předmětu.

•

Přebírající (zájemce) je povinen seznámit se před převzetím se stavem přebíraného
předmětu. Převzetím předmětu bere přebírající na vědomí, že přebíraný předmět je věcí
použitou a přebírajícímu nenáleží právo z vadného plnění, či právo na reklamaci, a to
ani v případě zjištění skrytých vad u převzatého předmětu.

•

Městys Jince neodpovídá za škodu či újmu způsobenou na majetku nebo zdraví osob
užíváním převzatého předmětu.

•

Dárce (předávající) i příjemce (přebírající) je seznámen s tímto provozním řádem a
předáním či převzetím předmětu stvrzuje, že provozní řád bere na vědomí a že mu
rozumí.
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