Informace pro občany
Od 2. 1. 2017 je rozšířena spolupráce se sběrným dvorem v Blatné.

SBĚRNÝ DVŮR – Čechova 90 – 388 01 Blatná
provozují Technické služby města Blatné, s. r. o., tř. T. G. Masaryka 322, 388 01
Blatná
tel. 383 422 541, e-mail: kontakt@tsblatna.cz
Na sběrný dvůr lze ukládat:

















téměř veškerý odpad z domácností v množství odpovídající běžné domácnosti
objemný odpad (nábytek, koberce apod.)
nebezpečný odpad (barvy, oleje, ředidla apod.)
pneumatiky z osobních automobilů
bioodpad (tráva, větve)
sklo
oblečení a obuv použitelnou pro charitativní účely (přijímáme v igelitových
pytlích)
papír
plasty (také polystyren)
nápojový karton
stavební suť (pouze omezené množství odpovídající menší stavební úpravě v
domácnosti)
baterie včetně autobaterií
zářivky
elektroodpad
jedlý tuk a olej
kovy

Výjimky, které nelze ukládat:
odpad na bázi sádry (např. sádrokarton)
odpad s obsahem azbestu (např. eternit)
okna a okenní rámy (sklo uložit lze)
pneumatiky na disku
pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů apod. (odpad z podnikání)
Nelze ukládat odpad z podnikání, firmy mohou ukládat pouze baterie, zářivky a
elektroodpad.
Žádáme občany obce, aby se při příjezdu na sběrný dvůr ohlásili, a předložili k
nahlédnutí občanský průkaz, u obsluhy SD.

Provozní doba sběrného dvora Čechova 90 – 388 01 Blatná:

V období od 1. 5. do 31. 10.:
pondělí – pátek: 9:00 – 11:00, 15:00 – 17:00
sobota:
9:00 – 11:00
V období od 1. 11. do 30. 4.:
pondělí – pátek: 9:00 – 11:00, 15:00 – 16:00
sobota:
9:00 – 11:00
Od 1. 3. 2017 dojde k rozšíření provozní doby, každou středu bude SD otevřený
celý den
od 9:00 do 16:00 (období od 1. 11. - 30. 4.)
od 9:00 do 17:00 ( období od 1. 5. do 31. 10.)

Některé odpady, které nepřijímá sběrný dvůr v Blatné, lze uložit na skládku odpadů
Hněvkov (příjezd od obce Němčice u Sedlice)
Provozní doba:
pondělí – čtvrtek 6:30 – 15:00
pátek
6:30 – 14:00
Aktuální cena za uložení 1 tuny odpadu včetně DPH a poplatků: 1822,50 Kč
Z odpadů, které nepřijímá sběrný dvůr lze uložit na skládku:
odpady na bázi sádry (např. sádrokarton)
odpady obsahující azbest (např. eternit)
demoliční odpady (např. okna, sklo uložit/vytlouct na sběrném dvoře lze, a např.
umakart)

