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Sběrný dvůr 
 
Oznamujeme Vám, že bude od středy 2. října zahájen provoz Sběrného střediska odpadů (Sběrného 
dvora), kde bude možné odpady odevzdávat každou středu od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 
hodin a v pondělí od 8 do 12 hodin. 
Odpovědná osoba a obsluha sběrného dvora je pan Jan Větříček, kontaktní telefon: 724 541 050 

 

Přehled druhů odpadů přijímaných do zařízení 

Výtah z provozního řádu 

Odpady, v provozním řádu pod označením O 

Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 020108, Plastový obal, Papírové a lepenkové obaly, 
Plastové obaly, Dřevěný obal, Kovový obal, Kompozitní obal, Směsné obaly, Skleněné obaly, Textilní 
obaly, Alkalické baterie, Jiné baterie a akumulátory, Dřevo, Sklo, Plasty, Měď, bronz, mosaz, Hliník, 
Olovo, Zinek, Železo a ocel, Cín, Směsné kovy, Papír a lepenka, Sklo, Oděvy, Textilní materiály, 
Jedlý olej a tuk (pouze rostlinného původu), Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kopírky, 
tiskárny atd.) neuvedené pod čísly 200121, 200123, 200135, Dřevo neuvedené pod číslem 200137, 
Plasty, Kovy, Biologicky rozložitelný odpad, Směsný komunální odpad, Objemný odpad 

Pneumatiky – s poplatkem 30,-Kč/ks 

Beton, Cihly, Tašky a keramické výrobky, Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 – v omezeném množství 

 

Nebezpečné odpady, v provozním řádu pod označením N 

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, Nechlorované hydraulické minerální oleje, Jiné 
hydraulické oleje, Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje, Jiné motorové, 
převodové a mazací oleje, Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel, Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami,  Olejové filtry, Brzdové kapaliny, Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné 
látky, Olověné akumulátory, Nikl-kadmiový akumulátory, Rozpouštědla, Fotochemikálie, Zářivky a 
jiný odpad obsahující rtuť, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – ledničky, Olej a tuk 
neuvedený pod číslem 200125, Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky, Nepoužitelná cytostatika, Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131, Baterie a 
akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 
akumulátory obsahující tyto baterie – nejedná se o přenosné baterie, ale pouze autobaterie, Vyřazené 
elektrické nebo elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
 
Chtěli jsme Vám tímto sdělit alespoň základní informace k otevření sběrného dvora. Podrobněji 

vše k odpadům, provozu sběrného dvora a případným platbám za odpady uvedeme ve 

zpravodaji, který vyjde v polovině října. 

OTOČIT LIST 



Bioodpady 
 

Bioodpady (trávu, odpad ze zahrad a větve) si můžete odvážet do sběrného dvora sami, 
v provozní době a po celý rok. 
I nadále je ovšem budeme svážet formou pytlového sběru, každé pondělí, od dubna do 
listopadu, jak jste byli zvyklí. Tuto službu rušit nebudeme. Poslední svoz v tomto roce bude 
v pondělí 11. listopadu a svážení od domů zahájíme opět v dubnu 2020.   
 
    Pro pytlový sběr připomínáme zavedená pravidla: 
 

1. Drobný bioodpad dávejte do igelitových pytlů, aby byla zaručena dobrá manipulace 
při nakládce. Pokud je tráva a listí volně na hromadě, trvá obsluze nakládka déle než 
při vysypávání pytle. Materiál do pytlů nemačkejte. Jdou pak špatně vysypávat. 

2. Pokud dáváte do pytlů zbytky řepy, jablek a brambor, ukládané množství přizpůsobte 

hmotnosti tak, aby se pytel neprotrhnul. 
3. Nemíchejte trávu a listí s větvemi. Větve skládejte vedle tohoto odpadu, odvezou se 

zvlášť. 
4. Velké větve stromů dělte na jednotlivé menší části o délce max. 120-150 cm 
5. V odpadech nesmí být příměs plastů, papírů a jiných odpadů, které nemají 

biologický původ. 
 

Hmotnost pytle by neměla přesahovat 20 kg 
Nepoužívejte jutové pytle, jdou velmi špatně vysypávat! 

 
 
V případě předání bioodpadu do sběrného dvora je potřeba dodržovat stejná pravidla. 

- Tráva, listí a např. zbytky řepy, jablek a brambor předávejte zvlášť od větví a silných 
stvolů (např. od kukuřice). 

- Velké větve stromů dělte na jednotlivé menší části o délce max. 120-150 cm 
- V předaných odpadech nesmí být příměs plastů, papírů a jiných odpadů, které nemají 

biologický původ. 
 

Kompost 
 

K volnému odběru je připraven již první kompost, který je ze svozů v letech 2016 a 2017. 
Můžete si ho odvážet v provozní době ze sběrného dvora. V případě zájmu o větší množství si 
odvoz dohodněte s obsluhou sběrného dvora. Vyzvednete si ho na bývalé skládce, kde jsme 
ho sítovali. Na místo Vás doprovodí obsluha sběrného dvora. 
 

Jak se na sběrný dvůr dostanete? 

 

 


