Obec Svratouch 539 42 Svratouch 290,
IČO: 00271004, DIČ: CZ00271004
tel.566/662335,
GSM: 777/939 176, E-mail: ou@svratouch.cz
---------------------------------------------------------------------Pokyny pro provoz
„Veřejného sběrného místa odpadů Svratouch“
Úvodem:
K záměru vybudování sběrného místa nás vedl neustálý nepořádek u sběrných míst odpadů a
neoprávněné využívání nádob na odpad osobami a živnostníky, mnohdy i z jiných obcí, což mělo za následek
přeplnění nádob na odpad a zvyšování nákladů na likvidaci odpadů.
Sběrné místo je určené pro osoby s trvalým pobytem v obci Svratouch a vlastníky rekreačních objektů
postavených v katastrálním území Svratouch. Není určené pro firmy a živnostníky.

Provoz sběrného místa:
Vstup je povolen v době od 05:00 do 21:00 hodin. Ukládání odpadu, kdy je nutná obsluha sběrného
místa, můžete provést ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 10:00 do 11:00 hodin. Mimo tento
čas je nutná předchozí telefonická domluva.
Sběrné místo a prostor před sběrným místem jsou monitorovány kamerovým systémem se
záznamem. Vstup do samotného sběrného místa je opatřen dveřmi do objektu a bránou na zpevněnou
plochu s elektrickým ovládáním pomocí čipu. Čtečka čipů je umístěna z vnější strany dveří a vnější i vnitřní
strany brány. Po přiložení čipu na čtečku se dveře otevřou. Brána se po přiložení čipu na venkovní čtečku
otevře a po nastaveném časovém intervalu 2 minut se sama uzavře. Pro opětovné otevření brány je nutné
opakovaně přiložit čip k vnitřní čtečce. Je zakázáno se zdržovat a ponechávat motorová vozidla v prostoru
brány, hrozí nebezpečí úrazu nebo hmotné škody. Po vstupu do objektu sběrného místa se automaticky
rozsvítí světla.
Majiteli každého objektu, kde je hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu, a objektu
využívanému k rekreaci, je vydán jeden čip ke vstupu na sběrné místo v kanceláři obecního úřadu Svratouch.
První je vydán zdarma a každý další již za úplatu 200,- Kč. Případnou ztrátu nebo odcizení je nutné neprodleně
oznámit na OÚ Svratouch, aby byl čip zablokován a nemohlo dojít k jeho zneužití. Čip tedy opravňuje ke
vstupu pouze osoby hlášené k trvalému pobytu v obci Svratouch a osoby, které využívají objekt v k. ú.
Svratouch k individuální rekreaci. Je zakázáno jej zapůjčit osobám, které tuto podmínky nesplňují! Čip bude
aktivní, pouze pokud je uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu všemi osobami přihlášenými
v objektu a uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu za rekreační objekt za daný rok v době splatnosti.
V případě nejasností, jak nakládat s určitým odpadem, je možné se dotázat na OÚ Svratouch osobně
nebo telefonicky. Podrobné informace také naleznete na internetových stránkách www.jaktridit.cz.

Odkládání odpadů:
Sběrné místo slouží pro odkládání odpadů pocházejících z domácností, vyprodukovaných běžným
způsobem užívání objektu v k. ú. Svratouch v daném kalendářním roce. Nelze sběrné místo využívat při
vyklízení, rekonstrukci domů, či rekreačních objektů, toto si musí majitelé nemovitostí realizovat
samostatně.
Odpady je možné odkládat pouze dle druhu do označených nádob.
Je zakázáno odkládat odpady mimo sběrné nádoby a označená místa! V případě přeplněnosti nádob
je občan povinen vyčkat s odložením odpadu a zavolat obsluze sběrného místa. Všechny nádoby na tříděný
odpad jsou označené cedulemi s podrobným popisem, co do jednotlivých kontejnerů, boxů, vaků a nádob
můžete vhodit.

Je zakázáno ze sběrného místa odvážet zde uložený odpad!

Do sběrného místa lze odložit:
Objemný odpad - Je to složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené pro
směsný odpad s ohledem na její rozměr nebo hmotnost (nábytek, koberce, čalounění apod.), která pochází
z běžného užívání objektu v danému roce. Není určeno pro vyklízení objektů. Do kontejneru nelze odkládat
stavební odpady, pneumatiky, odpady s nebezpečnými vlastnostmi apod.
Nebezpečný odpad - Bude ve sběrném místě přebírán pouze v určené dny, v časově omezené době
po domluvě s obsluhou sběrného dvora a po zaplacení případného poplatku dle ceníku. Bude roztříděn do
pro tento odpad určených a označených kontejnerů. Patří sem vyjetý motorový olej, ředidla, barvy, laky,
kyseliny, nádoby od tohoto odpadu, zářivky, autobaterie, tlakové nádoby, hasicí přístroje atd.
Směsný komunální odpad - Je určený pouze pro odpad pocházející z domácností a rekreačních
objektů v obci, který se nevejde do vašich popelnic u objektů v obci a které jsou vyváženy 1x za čtrnáct dní.
Upozorňujeme, že každý objekt v obci by měl mít vlastní popelnici na odpad. Toto se netýká rekreačních
objektů v chatové oblasti za rybníkem Chochol a na Karlštejně.
Separovaný odpad
PLAST - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren se vhazujeme v menších kusech do označeného
vaku. Deskový stavební polystyrén (jedná se o stavební odpad) se vhazuje do označeného vaku. Nepatří sem
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky, různé plachty s tkaninou, rozměrné fólie, geotextilie apod. To patří
do objemného nebo nebezpečného odpadu.
PAPÍR - Vhodit sem můžete například časopisy, noviny, sešity, papírové obaly, knihy. Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Kartonové krabice lze vhazovat celé, poskládané nebo natrhané zvlášť do
označeného kontejneru. Nepatří sem mastný, znečištěný papír, pytle od stavebního materiálu. Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice, do komunálního směsného
odpadu.
SKLO - Sklo není nutné rozbíjet. Do kontejneru je možné vhazovat barevné sklo, lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklo čiré, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin,
skleničky atd. Do nádob určených na sklo nepatří keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika. To patří do objemného
odpadu.
KOVY - Sem nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných
látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo
toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť, to je nebezpečný odpad, likvidaci je třeba domluvit s obsluhou
sběrného místa.
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD – Modré kontejnery na trávu budou i nadále rozmístěny na obvyklých
místech po obci. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat posekanou trávu, shrabky a smetky ze zahrad, lupení
a drobné květiny. Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládání větví. Otevřený box na větve bude umístěn
na sběrném místě. Sem patří větve do průměru 10 cm, nelze sem odkládat celé stromy, pařezy, trámy, prkna.
Na sběrném místě bude i box na posekanou trávu.
ELEKTROZAŘÍZENÍ VE ZPĚTNÉM ODBĚRU - Sem patří chladničky, televizory, drobné elektro, …, ale pouze
kompletní zařízení. V případě větších elektrospotřebičů je třeba se předem domluvit s obsluhou sběrného
místa.
KUCHYŇSKÉ OLEJE A TUKY - Je možné odkládat jedlé oleje a tuky pouze v řádně uzavřených, nerozbitných
nádobách. Není určeno pro nádoby s olejem do motorů.
Pneumatiky a stavební odpad - Je možné odkládat pouze po domluvě s obsluhou sběrného místa
v omezeném množství a po uhrazení poplatku dle ceníku. Pneumatiky musí být bez disků. Stavební materiál
jako eternit a lepenka patří do nebezpečného odpadu.
Další druhy odpadu - Drobné baterie, tetrapaky, obaly od trvanlivého mléka, džusů, nápojové
plechovky atd. budete moci vhazovat do k tomu určeného a označeného kontejneru nebo vaku. Textil je

třeba třídit na použitelný pro charitativní účely a nepoužitelný do k tomu určených a označených
kontejnerů.

Porušení pokynů:
Sběrné místo a prostor před sběrným místem jsou monitorovány kamerovým systémem se
záznamem. Při zjištění porušení pokynů pro provoz sběrného místa obsluhou, bude vstupní čipová karta
uživateli po zhlednutí kamerového záznamu okamžitě zablokována. Odblokování čipové karty bude
provedeno za poplatek 200,- Kč.

Kontakty na obsluhu sběrného dvora:
Buchta Stanislav - 777 865 570 - obsluha sběrného místa
Mládek Jiří - 721 246 547 - obsluha sběrného místa
Štěpánek Petr - 737 400 970 - obsluha sběrného místa
Socha Jiří - 777 939 176 - odpovědná osoba
Jana Kaštánková - 603 325 913 - vydávání čipů

Závěr:
Tyto pokynu budou postupně doplňovány a aktualizovány. Aktuální pokyny naleznete na
internetových stránkách obce Svratouch www.svratouch.cz.
akualizovány 7. 12. 2020
Obec Svratouch

Tabulka - Odpady přijímané na Sběrném místě ve Svratouchu:
Číslo odpadu
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky: Přijímají se v originálních uzavřených obalech,
jednotlivé druhy barev mohou být slité.
Motorové, převodové a mazací oleje: Všechny autoservisy jsou místa
zpětného odběru při výměnách oleje, na sběrné místo přijímáme pouze
oleje od obyvatel z individuální výměny oleje.
Rozpouštědla a ředidla: Přijímají se v originálních uzavřených obalech,
jednotlivé druhy rozpouštědel a ředidel mohou být slité.
Papírové a lepenkové obaly: Přijímá se neznečistěný suchý sběrový papír,
noviny, časopisy, knihy, papírové a lepenkové obaly.
Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami: Papír a
papírové obaly znečistěné barvami, oleji, rozpouštědly. Musí být vytříděny
z běžného sběrového papíru.
Plastové obaly: Přijímají se samostatně čisté lahve PET, které se třídí a
ukládají do kontejnerů na tříděný odpad, igelity, fólie, čisté obaly od
potravin a drogérie, kýble, přepravky, apod.
Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami: Přijímají se igelity, fólie
a jiné plasty znečistěné rozpouštědly, oleji a jinými nebezpečnými odpady.
Znečistěné obaly od potravin patří do popelnice.
Kovové obaly: Přijímají se čisté a vymyté plechovky.
Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami: Přijímají se prázdné
plechovky od barev, oleje, rozpouštědel apod.
Kompozitní obaly (tetrapak): Přijímají se čisté krabice od mléka, džusů,
sirupů, vína a podobně. Před odevzdáním, prosím, sešlapávejte, aby objem
byl co nejmenší.
Skleněné obaly a tabulové sklo: Přijímají se samostatně skleněné obaly od
potravin – lahve, sklenice, lahve od alkoholu, bílé i barevné a běžné okenní
tabulové sklo. Křišťálové, olovnaté a barevné sklo, drátosklo, zrcadla,

Katalogové
číslo
20 01 27

Kategorie

20 01 26

N

20 01 14

N

15 01 01

O

15 01 01

O/N

15 01 02

O

15 01 02

O/N

15 01 04
15 01 04

O
O/N

15 01 05

O

15 01 07

O

N

22.

automobilové sklo se ukládají samostatně do objemného odpadu. Nelze
recyklovat.
Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami: Přijímají se samostatně
skleněné obaly znečistěné barvami, ředidly a oleji.
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami: Použitá absorpční činidla (Vapex), prach a hlína po zametení
proolejované podlahy dílny, čistící hadry a montérky od oleje, barev a
rozpouštědel, vzduchové a naftové filtry, filtry ze vzduchotechniky a
digestoří apod.
Pneumatiky: Všechny pneuservisy jsou místa zpětného odběru při nákupu
nových, na sběrné místo přijímáme pouze pneumatiky od obyvatel
z individuální výměny pneumatik.
Olejové filtry: Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru filtrů při
výměnách oleje, na sběrné místo přijímáme pouze olejové filtry od
obyvatel z individuální výměny olejového filtru.
Olověné akumulátory: Přijímají se autobaterie včetně elektrolytu.
Železo a ocel: Přijímá se běžný železný šrot z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části,
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového
strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho
části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení,
součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Kyseliny: Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy
kyselin mohou být slité.
Dřevo: Samostatně se přijímá dřevo z domácností, např. rozebraný
nábytek, dřevotříska, palety, dřevěné bedýnky, rámy z oken, dveře apod.
Dřevo bude určené k štěpkování a dalšímu zpracování.
Kovy: Přijímá se běžný odpad z barevných kovů a běžné množství kabelů
z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části,
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového
strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho
části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení,
součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Objemný odpad: Přijímá se objemný komunální odpad, který nelze dát do
popelnic nebo použít jako surovinu pro další zpracování: molitany, potahy,
koberce, linoleum, autoskla, drátoskla, zrcadla, a ostatní podobné odpady.
Textilní obaly a oděvy: hadry, oblečení, boty, plyšové hračky

23.
24.
25.
26.

Izolační materiály: polystyren
Stavební materiály obsahující azbest: eternitové šablony
Asfaltové směsi obsahující dehet: např. IPA
Jedlý olej a tuk: kuchyňský olej

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

15 01 07

O/N

15 02 02

N

16 01 03

O

16 01 07

N

16 06 01
17 04 05

N
O

20 01 14

N

20 01 38

O

20 01 40

O

20 03 07

O

20 01 10
20 01 11
17 06 04
17 06 05
17 03 01
20 01 25

O
O
N
N
O

Kromě výše uvedeného roztřídění odpadů se na sběrném dvoře přijímá další odpad z domácností ke zpracování a
recyklaci: alkalické baterie, baterie z domácích přístrojů NI-FE apod., zářivky trubicové i kulové, úsporné žárovky a
žárovky obsahující rtuť, malé domácí spotřebiče (rádia, televize, rekordéry, vařiče, žehličky, fény a podobně, ale musí
být vždy nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu), velké domácí spotřebiče (pračky, ledničky, mrazničky,
sporáky apod., ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu).

