
Sběrný dvůr odpadů v Hodonicích v provozu 

 

V pátek 2.6.2017 byl uveden do provozu Sběrný dvůr odpadů v Hodonicích na ulici Krhovické 

č.p. 436. Zařízení slouží výhradně občanům Hodonic a uživatelům rekreačních objektů v 

Hodonicích, kteří zde platí poplatek za odpady. Obsluha je povinna kontrolovat totožnost 

uživatele sběrného dvora. Blíže na informačních cedulích zařízení.  

Provozní doba je nastavena tak, aby vyhovovala v co největší míře každému. 

 



Do zařízení je možné přijmout tyto odpady:  

kategorie "ostatní" 

• obaly - papírové a lepenkové, plastové, dřevěné, kovové, skleněné 

• stavební odpady - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků, železo a ocel, izolační materiály (mimo nebezpečných), směsné stavební a 

demoliční odpady - z kapacitních a manipulačních důvodů pouze v omezeném 

množství 

• pneumatiky, nemrznoucí kapaliny 

• papír a lepenka, sklo, oděvy, textilní materiály, dřevo, plasty, kovy, odpady z čištění 

komínů 

• objemný odpad  

 

kategorie "nebezpečné" 

• obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a obaly těmito látkami znečištěné 

• kovové obaly, obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových 

nádob 

• absorpční činidla, filtrační materiály, tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

• olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, 

olověné akumulátory 

• jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

• rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy 

• zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (mimo zpětný odběr zářivek) 

• olej a tuk motorový 

• barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

• detergenty obsahující nebezpečné látky 

• dřevo, obsahující nebezpečné látky 

• nepoužitelná léčiva 

JINÉ NEŽ VÝŠE UVEDENÉ ODPADY NELZE DO ZAŘÍZENÍ PŘÍJMOUT.  

 

Dále je ve sběrném dvoře realizován ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZÁŘIVEK A 

BATERIÍ 

• chladničky, mrazničky, pračky, myčky, sušičky, sporáky - velké spotřebiče 

• roboty, mikrovlnné trouby, vysavače, fritézy, varné konvice, kávovary 

• drobné spotřebiče - fény, kulmy, holicí strojky 

• zábavní elektronika - počítače, monitory, tiskárny, televizory, audiotechnika - rádia 

! povinností obce je přijímat výhradně kompletní zařízení ! 



Pevně doufáme, že již nebudou vznikat černé skládky jak v zastavěné části obce, tak i v okolní 

krajině. Upozorňujeme, že problematická místa sledujeme a takové počiny budou řešeny v 

součinnosti s Policií ČR.  

 

 

Děkujeme, že využíváte obecního systému nakládání s odpady a pečujete společně s námi o 

životní prostředí.   

   Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostřední, vedoucí zařízení SDO 

 


