Sběrný dvůr – všě, co jště chtěli vědět…
Sběrný dvůr je často používaný pojem v souvislosti s odpadem. Co o nich ale doopravdy
víte? Obecně asi každý z nás odpoví něco jako že je to specifické místo, které nám slouží
k separaci různého druhu odpadu. Správně. Co vše vlastně můžeme na sběrném dvoře
odložit? Je to zdarma, nebo za poplatek? To a další zajímavosti najdete v článku.
Pokud potřebujeme vyhodit něco, co se rozhodně nevejde do běžné popelnice – například
starý koberec, pytel otlučené omítky po opravě koupelny nebo horu zelených větví
ze zahrady, které nemáme kde kompostovat – vyřeší to za nás sběrný dvůr.
Můžete do něj odvézt v podstatě všechny odpady, které vzniknou u vás doma a nevejdou
se do kontejneru, případně do něj vůbec nepatří (to platí zejména pro nebezpečné odpady).

Sběrné dvory – kdo a za jakých podmínek do nich smí odkládat odpad?
Ukládání odpadu ve sběrných dvorech je pro místní občany (300kg za rok) zdarma, resp. občan
si jej platí v

rámci

celkového

poplatku

za

komunální

odpady

v obci.

U některého odpadu, jako jsou např. pneumatiky (občan max. 2ks), můžete odevzdat
jen určité množství. Polystyren (pouze čistý obalový polystyren).
Živnostníci a firmy nemohou sběrný dvůr využívat.

Sběrný dvůr je tedy místem určeným obcí nebo městem ke shromažďování a sběru vybraných
složek komunálních odpadů a je vybaven několika druhy shromažďovacích prostředků (různé
typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů apod.).
Na sběrném dvoře lze tedy sbírat mnoho druhů odpadů, včetně zmíněných nebezpečných
složek. Sběrné dvory však mají velký a nesporný význam pro celý systém nakládání
s komunálním odpadem, zejména pro objemný odpad, nebezpečné složky odpadu, odpad
ze zeleně, stavební odpady, zpětný odběr výrobků apod.

Obsluha sběrného dvora je proškolená, aby věděla, jak přivezené odpady dále třídit. Většina
sebraných odpadů se dále předává k recyklaci, případně (pokud není jiná možnost) končí
na skládce.
Druhy odpadu, které mohou být odloženy do sběrného dvora, a podmínky provozu
konkrétního dvora určuje vždy obec.

Co odkládat do sběrného dvora?
Ve sběrném dvoře se sbírají hlavně ty komunální odpady, které by bylo obtížné odkládat
do běžně používaných nádob na odpad kvůli objemu, případně odpady, které do běžného
kontejneru vůbec nepatří.

ZAPAMATUJTE SI
Do sběrného dvora patří:


Starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad).



Železný šrot.



Nebezpečné odpady z domácností.



Pneumatiky.



Stavební a demoliční odpad (většinou v omezeném množství).



Ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek.

Na sběrných dvorech můžete odložit, stejně jako do kontejnerů, i využitelné složky
komunálního odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton.
Sběrné dvory jsou většinou také místem zpětného odběru, kde je možno odevzdat vysloužilé
elektrické spotřebiče, starou elektroniku, počítače, zářivky a baterie.

