Sběrná místa ve Statutárním městě Opava
Sběrné místa - dvory (SM) jsou zařízením určeným ke sběru komunálních odpadů včetně
nebezpečných složek odpadu od občanů – poplatníků zapojených do sběru komunálního
odpadu na území města Opavy. Provoz zařízení SM je povolen rozhodnutím krajského úřadu,
zřizovatelem je Statutární město Opava, provozovatelem jsou Technické služby Opava s.r.o.
na základě provozního řádu, který je k dispozici na každém SM. V katastru Statutárního
města Opavy jsou zřízena tři sběrná místa: ul. 17. listopadu x Bílovecká v Kylešovicích, ul.
Hálkova v Kateřinkách, ul. Přemyslovců v Jaktaři.
Poplatníkem pro účely těchto zařízení je fyzická osoba, která má na území Statutárního
města Opavy trvalý pobyt nebo zde má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná jiná fyzická osoba. Výkup
odpadů se v zařízení neprovádí. Odevzdání odpadů od občanů Statutárního města Opavy –
poplatníků je bez úplaty, zdarma.
O zapojení do systému sběru komunálních odpadů se občan prokazuje na vyzvání obsluze
SM dokladem o zaplacení poplatku za komunální odpad na účet, popřípadě občanským
průkazem na důkaz trvalého bydliště ve Statutárním městě Opavě.
Odpady, jejichž původci jsou fyzické nebo právnické osoby oprávněné v podnikání, nejsou ve
SM odebírány. Zpětný odběr elektrozařízení je od výše jmenovaných osob prováděn.
Jedním z hlavních důvodů zřízení SM je snaha o sběr těch složek komunálního odpadu, který
ze své podstaty nelze ukládat v běžných popelnicích či kontejnerech. Především se jedná o
velkoobjemový odpad, stavební odpad, nebezpečný odpad, vyřazené elektrozařízení a
bioodpad.
•
•

•

•

•

Velkoobjemový odpad – je tvořen především vybavením domácností: podlahové
krytiny, nábytek, matrace, sanitární keramika, kuchyňské linky.
Stavební odpad – je myšlena především čistá stavební suť vzniklá při menších
stavebních úpravách bytu. Odpad nesmí obsahovat nebezpečné chemické (izolace,
impregnace na bázi ropných látek) a fyzikální (vlákna azbestu) látky. Množství
stavebního odpadu je omezeno na 100 kg/osoba/měsíc.
Bioodpad – jedná se o biologicky rozložitelný odpad vzniklý při údržbě zelených
ploch a zahrady (tráva, listí, dřevité části rostlin, ovoce, zelenina). Dřevěné ořezy
silnějších větví a kmenů je nutno krátit na cca 1 m délky.
Nebezpečný odpad – je tvořen složkou komunálního odpadu, která je nebezpečná
lidem, zvířatům, rostlinám a životnímu prostředí. Jedná se většinou o chemické
prostředky používané při čištění a údržbě domácnosti, domu, vozidla či zahrady
(detergenty, barvy, kyseliny, louhy, nebezpečnými látkami znečištěné obaly, baterie a
akumulátory, oleje, brzdové kapaliny, pesticidy atd.).
Elektrozařízení – je sbíráno v rámci zpětného odběru od fyzických i právnických
osob. Jedná se o vyřazené elektrospotřebiče z domácností v úplném stavu (pračky,
myčky, chladící technika, hračky, rádia, televizory, monitory, výpočetní technika,
kuchyňské, dílenské a jiné spotřebiče)
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Seznam odpadů povolených k ukládání na sběrných místech ve
Statutárním městě Opava

Nebezpečné odpady
Absorpční činidla (olejové filtry, čistící tkaniny…)
Rozpouštědla
Oleje a tuky
Barvy, lepidla, pryskyřice
Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné
Brzdové kapaliny
Baterie a akumulátory
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Nepoužitá léčiva
Elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

Ostatní odpady
Pneumatiky
Čistá minerální stavební suť bez cizorodých příměsí ( 100 kg/osoba/měsíc)
Střešní tašky (bezazbestový materiál), keramické výrobky (umyvadla, WC mísy)
Papír
Sklo
Textil
Elektrické a elektronické zařízení
Neznečištěné dřevo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný materiál (tráva, listí, tenké dřevité ořezy do cca 1 cm)
Objemný odpad (podlahové krytiny-koberce; linolea, rozložený nábytek, bytový textil)
Bílá domácí technika (pračky, trouby, sporáky, bojlery…)
Na sběrných místech nelze odevzdávat stavební hmoty obsahující azbest, asfaltové lepenky a
ostatní odpady, které nejsou uvedené v seznamu povolených odpadů.
Tyto odpady lze ukládat na těchto skládkách:
•
•
•

Pomp Vlaštovičky, tel. 553 793 408 – čistá stavební suť, zemina a kamenivo
ELIO Holasovice, tel. 553 665 384 – velkoobjemový, komunální, bio odpad
EKO Chlebičov, tel. 553 712 769 – nebezpečný odpad, asfaltové lepenky, hmoty
obsahující azbest.
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