MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor životního prostředí

SBĚRNÝ DVŮR NA ULICI PANSKÉ
Sběrný dvůr na ulici Panské:
PO − PÁ: 8:00 – 18:00 hod. (listopad − březen 8:00 − 17:00 hod.)
SO: 8:00 – 16:00 hod. (listopad – březen 8:00 – 12:00)
Tel. 739 503 612 – vedoucí sběrného dvoru
Na sběrný dvůr můžete ZDARMA dovézt a odkládat po předložení občanského průkazu
nebo dokladu o zaplacení poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady
následující odpady a zpětně odebírané elektrozařízení:
Vyřazené elektrozařízení − pračky, chladničky, myčky, klimatizace, čerpadla, mikrovlnné
trouby, televize, počítače, počítačové monitory, notebooky, veškerou ostatní spotřební
elektroniku (např. rychlovarné konvice, fény, rádia, mixéry, stolní lampy, telefony apod.),
zářivky, úsporné žárovky a výbojky apod.
Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu − plasty, papír, sklo bílé a sklo
barevné, nápojový karton, kovy, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
jedlé oleje a tuky.
Nebezpečný odpad − vyjeté motorové, převodové oleje, hydraulické oleje, olejové filtry,
brzdové a nemrznoucí kapaliny, vybité baterie a akumulátory, rozbité zářivky, výbojky,
barvy, lepidla, pryskyřice, pesticidy, herbicidy a jiné škodliviny, staré kosmetické
přípravky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, absorbční činidla, filtrační materiály,
fotochemikálie, textilie znečištěné barvami, oleji, vazelínou, demontované nekompletní
staré televizory, rádia a jiné elektrické a elektronické zařízení, demontované nekompletní
zařízení obsahující chlorouhlovodíky (ledničky, mrazničky)
Ostatní a velkoobjemový odpad − starý nábytek (skříně, matrace, pohovky, židle, stoly
apod.), podlahové krytiny (linoleum, koberce), umyvadla, vany, WC, zrcadla, drátěná
skla, kalená a lepená skla, staré oblečení a textil, pneumatiky a autobaterie.
SBÍRKA KOL PRO AFRIKU – na sběrném dvoře je zajištěn celoroční sběr starých
jízdních kol včetně náhradních dílů.
Do sběrného dvoru můžete ZA ÚPLATU také odevzdat stavební a demoliční odpad
(beton, cihly, omítka), asfaltové lepenky obsahující dehet, stavební materiály obsahující
azbest. Ceny za předání jednotlivých druhů odpadů budou sděleny obsluhou sběrného
dvora nebo na tel. čísle 739 503 612.
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Jak se dostanu na sběrný dvůr?
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