TECHNICKÉ SLUŽBY města Blatné s.r.o.
telefon +420 383 422 541 e-mail kontakt@tsblatna.cz

Nový Sběrný dvůr v Blatné

Stávající Sběrný dvůr v Blatné
Riegrova ulice

zahájení provozu 15.

března 2021

Čechova ulice
v provozu od

 Rozšířená provozní doba – o 8 hodin týdně více
 Více prostoru při předávání odpadů
 Vše pohromadě – sběrný dvůr, RE-USE centrum,
třídící linka, kompostárna, sídlo firmy
Provozní doba – letní provoz od 1.5. do 31.10.

roku 2009

Provozní doba – celoroční provoz
Den

Dopoledne

Pondělí
Úterý

zavřeno
9:00 – 11:00

Středa
Čtvrtek

Odpoledne
15:00 – 16:00
zavřeno

9:00 – 11:00

15:00 – 16:00

Den

Dopoledne

Odpoledne

Pátek

zavřeno

Pondělí

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Sobota

zavřeno

Úterý

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Neděle

zavřeno

Středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Změny na stávajícím sběrném dvoře v Čechově ulici:

Pátek

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

 Sběrný dvůr zůstane pro potřeby občanů v provozu!

Sobota

9:00 – 12:00

zavřeno

Neděle

zavřeno

zavřeno

Provozní doba – zimní provoz od 1.11. do 30.4.
Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

9:00 – 12:00

14:00 – 16:00

Úterý

9:00 – 12:00

14:00 – 16:00

Středa

! Provozní doba bude omezena na dva dny v týdnu
(úterý, čtvrtek - otevírací doba v tyto dny je zachována).



Na sběrném dvoře v Čechově ul. nepůjde odevzdat:
 Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, apod.)
 Odpadní pneumatiky
 Stavební a demoliční odpad

9:00 – 16:00

Čtvrtek

9:00 – 12:00

14:00 – 16:00

Motivační program „Třídíme“ zavedený městem Blatná

Pátek

9:00 – 12:00

14:00 – 16:00



Sobota

9:00 – 12:00

zavřeno

Neděle

zavřeno

zavřeno

Schránky k odevzdání vyplněných karet programu
budou občanům k dispozici na obou sběrných dvorech!
RE - USE centrum

Co zde lze odevzdat?
Vše co jsme zvyklí odevzdávat na stávajícím
sběrném dvoře.
► Veškerý separovaný odpad – papír, plast, sklo,
nápojové kartony, kovy
► Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, apod.)
► Nebezpečný odpad (odpadní barvy, laky, motorové a
mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo jimi znečištěné, apod.)
► Jedlé oleje (použité oleje ze smažení nejlépe
v plastových lahvích)
► Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
(odpad ze zahrad – tráva, větve, apod.)
► Odpadní elektrozařízení, baterie, akumulátory
► Odpadní pneumatiky
► Použitý textil, boty a oděvy

Součástí nového sběrného dvora jsou 3 mobilní buňky,
ve kterých bude probíhat příjem a výdej vyřazených věcí,
pro které může mít někdo jiný ještě další využití. Cílem
je snížit množství vyprodukovaného odpadu a zároveň
dát starým věcem nový život.

 Příklady věcí, pro které je projekt určen:
- nábytek (židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa, ...)
- zařízení a vybavení domácnosti (nádobí, hrnce, ...)
- dekorace do domácnosti (obrazy, vázy, …)
- mediální produkty (CD, DVD, knihy, …)
- hračky, sportovní vybavení, jízdní kola
Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční.



Projekt není určen pro ošacení, obuv, ani pro
elektrozařízení. Tyto věci je možno odložit na
samostatném místě ve sběrném dvoře.

Obecné informace k pravidlům sběrných dvorů:

Pokud není stavební odpad k recyklaci vhodný, předává
se k odstranění na skládku odpadů na vlastní náklady.

Kdo může využívat sběrné dvory

Na sběrném dvoře lze omezené množství odpadu
odevzdat pouze po domluvě s provozovatelem sběrného
dvora.

 Sběrný dvůr slouží pro občany města Blatná a jeho
osad, kteří zde mohou odkládat komunální odpady
bezplatně.
 Občané obcí, které mají uzavřenu smlouvu
s Technickými službami města Blatné a podílí se na
provozu.
 Podnikatelé, kteří jsou smluvně zapojeni do systému
pro nakládání s komunálními odpady (vždy pouze pro
smlouvou vymezené druhy odpadů).
Obsluha sběrného dvora si může v rámci kontroly
vyžádat doklady prokazující oprávněnost využívání
sběrného dvora (např. občanský průkaz, nebo jiný
doklad prokazující bydliště v Blatné, jeho osadách,
případně
smluvně
zapojených
obcích;
doklad
o zaplacení místního poplatku za odpad; případně
podnikající osoby smlouvu o zapojení do systému pro
nakládání s komunálním odpadem města).
Přivezený odpad je nutné na sběrném dvoře vytřídit
dle jednotlivých druhů a umístit na vyhrazená místa!
Stavební a demoliční odpad
Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
Vytříděné recyklovatelné složky stavebního odpadu
(např. beton, cihly, střešní tašky a keramické výrobky,
asfalt, dřevo, sklo, plasty apod.), lze přednostně
nabídnout provozovateli zařízení k nakládání se
stavebním odpadem.

Stavební a demoliční odpad nelze bez předchozí úpravy
v recyklačním zařízení využít na terénní úpravy!
Bioodpad
Žádáme občany, aby využívali vyhrazené kontejnery
či sběrný dvůr pro odkládání bioodpadu rostlinného
původu a neodkládali jej do popelnic na směsný odpad.
Bohužel není výjimkou, že popelnice na směsný odpad
svážené z našeho města, obsahují velké procento
biologicky rozložitelných odpadů – např. plevele z úklidů
záhonů, spadaná jablka, apod.
Provozujeme kompostárnu, kde lze tento odpad využít!
Uložením do popelnice dojde k jeho znehodnocení!
Uložení biologicky rozložitelného odpadu na skládce
zatěžuje životní prostředí a zároveň naše peněženky.
S přijetím nového zákona o odpadech bude množství
uložených využitelných odpadů na skládce velmi
ovlivňovat výši poplatků, které musí město za ukládání
na skládku hradit.
Děkujeme za Váš zodpovědný přístup!
Vaše dotazy k nakládání s komunálními i stavebními
odpady ochotně zodpoví zástupce sběrného dvora, tel.
777 715 807; případně odbor životního prostředí, tel.
383 416 232, 383 416 233.

