
PROVOZNÍ ŘÁD  
Sběrného místa Lidečko 

 

1. PROVOZNÍ DOBA: 

pondělí:  07:00 – 16:30 hod. 
středa:  07:00 – 16:30 hod. 
sobota:  07:00 – 10:30 hod. 
Přes zimní období je doba Sběrného místa omezena – viz prosincové vydání Zpravodaje. 
 

2. ÚČEL ZAŘÍZENÍ: 

Sběrné místo je určeno pro shromažďování komunálních odpadů, pneumatik, tříděných odpadů, 

elektroodpadů a objemného odpadu od fyzických osob.  
Ukládání odpadů je bezplatné pouze pro občany obce Lidečko a majitele všech budov pro individuální 

bydlení a rekreaci v katastru obce, kteří mají zaplacený místní poplatek za shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zařízení není určeno pro ukládání odpadu 

právnických osob, nebo fyzických osob podnikajících, jejichž odpad vznikl při podnikatelské činnosti. 

Na základě pověření odpovědné osoby musí každý, kdo ukládá odpad, předložit průkaz totožnosti 

(občanský průkaz, řidičský průkaz) a odpovědná osoba může rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí vámi 

přivezeného odpadu. 

Odpovědná osoba má povinnost evidovat původce dovezeného odpadu (po předložení OP) a zapisovat druh a 

přibližné množství odpadu.  Žádáme občany, aby svůj odpad převáželi do sběrného dvora již roztříděný, 

rozebraný, upravený, dle jednotlivých druhů odpadu. Umístění odpadu na sběrném dvoře je přesně 

stanoveno do určitých prostor a připravených kontejnerů, vaků, klecí nebo mobilního skladu, dle pokynů 

obsluhy.  

 

3. TYPY ODPADŮ, KTERÉ JE MOŽNÉ ODEVZDAT NA SBĚRNÉM MÍSTĚ: 

 

PLASTY – výrobky a obaly z plastů (pytle musí být řádně zavázány, nebo zalepeny) 

NÁPOJOVÉ KARTONY – krabice od mléka, džusů, vína (pytle musí být řádně zavázány, nebo zalepeny) 

PAPÍR – svázané tiskoviny, letáky, knihy, noviny (pytle musí být řádně zavázány, nebo zalepeny) 

KRABICE – rozložené nebo rozvázané, papírová lepenka 

SKLO BÍLÉ – čirá skla (pytle musí být řádně zavázány, nebo zalepeny) 

SKLO BAREVNÉ – barevné sklo (pytle musí být řádně zavázány, nebo zalepeny) 

SKLO DO KONTEJNERŮ – čiré sklo – např. sklenice od zavařenin, lihovin, … barevné sklo – např. láhve od 

vína, tabulové sklo, …  

PYTLE MUSÍ BÝT OZNAČENY LOGEM TECHNICKÝCH SLUŽEB VSETÍN! 

 

 



 

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE – např. ledničky, pračky, myčky, boilery, mikrovlnné trouby, sporáky, … 

DROBNÉ SPOTŘEBIČE – např. televizory, PC, monitory, videa, radiopřijímače, magnetofony, seto boxy, varné konvice, 

mixery, topná tělesa, … 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – např. odpad z domácností, který se nevleze do popelnice 

PNEUMATIKY – např. pneumatiky z osobního automobilu, motocyklu, traktoru 

KOVOVÝ ŠROT 

JEDLÉ OLEJE   

OSTATNÍ – např. elektrozařízení, lineární a úsporné zářivky, baterie, svítidla 

 

4. TYPY ODPADŮ, KTERÉ NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT NA SBĚRNÉM MÍSTĚ, NEBO OMEZENÍ JEHO SBĚRU: 

NEBEZPEČNÝ ODPAD – oleje, filtry olejové, barvy, ředidla, chemikálie, PUR pěny, olejové hadry, štětky, odpad 

obsahující rtuť, baterie, akumulátory, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

Sběr probíhá, dle termínu uvedeného v harmonogramu svozu obce na dané pololetí (2 x ročně) na Sběrném místě v 

Lidečku. 

OŠACENÍ – použité čisté ošacení, zabalené v pytlích, nebo v krabicích 

Sběr probíhá, dle vyhlášení obecním rozhlasem (2 x ročně) ve Společenském centru, č. p. 540. 

BIO ODPAD – na čísla popisné byly zapůjčeny kompostéry pro tento druh odpadu 

STAVEBNÍ ODPAD – není možné odevzdávat 

 

POUČENÍ: 

Pamatujte, prosím, na to, že zpracování a skladování odpadů je velice drahé a složité. Za vytříděný odpad 

může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné 

hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro 

další generaci. 

Ukládání odpadů mimo provozní dobu, mimo prostory sběrného místa bude považováno za porušení 

obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 obce Lidečko o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a může za to 

být uložena pokuta. 

Sběrné místo v Lidečku je monitorováno! 

 

Tento provozní řád byl schválen na 23. zasedání ZO Lidečko dne 18. 12. 2020 pod usnesením č. ZO-23-09-

2020 a vstupuje v platnost ke dni 1. 1. 2021. 

 

           

          Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce 


