
    

Pokyny pro návštěvníky Sběrného  dvora: 

1. Pracovník sběrného dvora provede vizuální 

kontrolu roztříděného odpadu. 

2. Veškerý odpad  musí  být vytříděný na jednotlivé 

druhy odpadů. 

3. Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí být kvůli 

vytíženosti kontejnerů rozděleny na jednotlivé 

desky. 

4. Pracovník SD může odmítnout přijetí odpadu při 

nesplnění předchozích podmínek. 

5. Jiné odpady, než povolené Provozním řádem, je 

pracovník dvora povinen odmítnout přijmout. 

6. Odpad je nutné ukládat do jednotlivých 

připravených kontejnerů dle pokynů obsluhy SD. 

7. Návštěvníci SD jsou povinni si po sobě uklidit 

vzniklé nečistoty. 

8. V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je 

pracovník sběrného dvora oprávněn požadovat 

sjednání nápravy. 

9. V případě porušení pokynů pracovníka SD můžete 

být vykázáni z prostor sběrného dvora. 

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL 

SBĚRNÉHO DVORA A TĚŠÍME SE NA 

VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI. 

 



Odpady odebírané ve sběrném dvoře 

OBJEMNÝ ODPAD 

Všeobecně je to odpad, který se nevejde do 

popelnice. 

Nábytek, koberce, lino, dřevo, dřevotříska, textil, 

matrace,  drátěné sklo, laminát apod.  

PNEUMATIKY 

Pouze z osobních automobilů bez disků. 

Omezeno na 4 kusy na osobu za rok. 

Stavební odpady  

Beton, cihly, dlažba, obklady, omítka, keramika. 

Omezeno na 500kg na osobu za rok. 

Nebezpečný odpad 

Nádoby se zbytky chemikálií, barvy, laky, ředidla, 

postřiky, nádoby od olejů. 

Tento odpad bude odebrán pouze v pevně 

uzavřených a nepoškozených nádobách. 



Sklo 

Skleněné výrobky, lahve a tabulové sklo. 

Co sem nepatří: drátěné sklo, autosklo, lepené 

sklo. 

Papír a lepenka 

Papír, tiskoviny, papírová lepenka. 

Co sem nepatří: uhlový, fotografický a mastný 

papír, ubrousky, papírové kapesníky, pytle od 

cementu. 

Plasty 

Pet lahve, fólie, polystyren a jiné plastové výrobky. 

Co sem nepatří: odřezky montážní pěny, perlinka, 

bakelit, novodur, lino, gumové výrobky. 

Motorový olej 

Pouze v pevně uzavřených nádobách. 

Jedlý a fritovací olej 

Pouze v pevně uzavřených PET lahvích. 

 



BIOODPAD 

Tráva, větve, odpady ze zeleně, piliny apod. 

Baterie 

Ploché, tužkové, knoflíkové baterie apod. 

Zářivky  

Zářivky, výbojky, LEDky, úsporné žárovky a ostatní 

světelné zdroje. 

Klasické a halogenové žárovky patří do popelnice, 

protože se nerecyklují. 

ELEKTROSPOTŘEBIČE 

Klasické i LCD televize a monitory, lednice, 

mrazáky, pračky, počítače, mikrovlnky a ostatní 

domácí elektrospotřebiče. 

TV, monitory, lednice a mrazáky musí být 

v kompletním nerozebraném stavu. V případě, kdy 

zákazník přiveze např. lednici bez kompresoru, 

nebo samotnou TV obrazovku, nemusí obsluha 

takový spotřebič převzít. 

 



 

 Odpad, který není odebírán ve SD  

• Eternit  

• Azbest  

• Asfaltová lepenka a živice 

• Materiály obsahující rtuť 

• Tlakové a plynové lahve 

• Hasicí přístroje 

 

Živnostenský odpad (podniky a firmy) a odpad 

občanů z jiných obcí  není  v žádném případě 

odebírán. 

Sběrný dvůr je určen výhradně pro občany města 

Hrušovany  nad  Jevišovkou. 

Každý zákazník je povinen na vyžádání předložit 

občanský průkaz, příp. doklad o zaplacení 

odpadu. 


