
SBĚRNÝ DVŮR JE ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MŮŽE OBČAN, ALE I FIRMA 
VYUŽÍT K ULOŽENÍ ODPADŮ VELKOOBJEMOVÝCH, BIOLOGIC-
KY ROZLOŽITELNÝCH I ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH. ODPAD OD 
OBČANŮ JE PŘEJÍMÁN BEZPLATNĚ A OD FIREM ZA POPLATEK 
DLE CENÍKU ODPADŮ. VÝJIMKU TVOŘÍ POPLATEK ZA ULOŽENÍ 
STAVEBNÍHO ODPADU.

NA SBĚRNÝ DVŮR MŮŽETE ODVÁŽET TYTO DRUHY ODPADŮ: 
 Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy,  
      plechovky, hrnce apod. 

 Bioodpad: větve, listí, tráva apod. 

 Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně,  
       válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), 

 Elektroodpad, včetně povinnosti zpětného odběru:  
   televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky,  
       nefunkční sporáky, pračky apod. 

 Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě 

 Nebezpečné odpady léky, zářivky, výbojky, akumulátory,  
     galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby  
       jimi znečištěné atd. 

 Textil a oděvy 

 Papír a lepenka, plast, sklo

Více na www.roznov.cz/sberny-dvur/ds-1142

SBĚRNÝ DVŮR
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM



PAPÍR
Do modrých kontejnerů můžete 
odhodit reklamní letáky, noviny, 
časopisy, knihy, katalogy, lepenky, 
kartónové krabice, neznečištěné pa-
pírové sáčky a obaly. 

Nevhazujte: mokrý, vosko-
vaný, potažený fólií, úhlový, 

mastný nebo jinak znečištěný papír, 
použité plenky a hygienické potřeby.

Velké krabice, prosím, rozložte.

SKLO
Do zelených kontejnerů můžete 
odhodit bílé a barevné sklo, skle-
něné střepy, tabulové sklo, prázd-
né sklenice od zavařenin.

Nevhazujte: keramiku a por-
celán, zrcadla, sklo s drá-

těnou výztuží, autosklo, žárovky 
a zářivky, plexisklo.

Od skleněných odpadů oddělte 
zátky, víčka, šroubovací uzávěry 
a zbytky obsahu.

PLASTY
Do žlutých kontejnerů – pytlů 
můžete odhodit plastové nádoby 
a obaly, PET láhve, plastové sáčky, 
složky, fólie, kelímky od jogurtů, kré-
mu a tuků, polystyrén.

Nevhazujte: Znečištěné plas-
tové obaly od olejů a chemi-

kálií, novodurové trubky, PVC, obaly 
od nebezpečných látek (motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod.)

Obaly od potravin zbavte zbytků 
obsahu. Z kelímku odstraňte hliní-
kové nebo papírové víčko. PET láh-
ve, prosím, sešlápněte a zavíčkujte.

NÁPOJOVÉ KARTONY
Do oranžových nádob – pytlů mů-
žete odhodit krabice od džusů, 
mléčných výrobků, vín apod.

Nevhazujte: krabice se zbyt-
kem nápojů.

Krabici vypláchněte vodou, stlač-
te a i s víčkem odhoďte do oran-
žového pytle nebo nádoby.

Pytle na plasty a nápojové kartony si 
můžete zdarma vyzvednout na MěÚ 
v Rožnově pod Radhoštěm, vestibul. 
Vývoz je pak každé liché pondělí, 
nebo je můžete uzavřené uložit ke 
stanovištím na tříděný odpad.

KOVY
Na třinácti třídících místech jsou 
speciální kontejnery o objemu 
240 l. Dále je možné odevzdat ve 
sběrném dvoře, nebo ve výkupně.

BIOODPAD
Vždy v jarních měsících probíhá 
mobilní svoz bioodpadu (větve, 
tráva, listí apod.). Informace jsou 
k dispozici na odboru správy majet-
ku, v tisku, kabelové televizi a ve-
řejných vývěskách. Pokud biood-
pad nezkompostujete, můžete jej 
odevzdat ve sběrném dvoře.

Město Rožnov p. R. nově zavádí 
od 1. 5. 2016 pilotní projekt v pa-
nelové zástavbě, který umožní vy-
třídění bioodpadu z komunálního 
odpadu. Ve městě budou umís-
těny speciální hnědé kontejnery 
o objemu 770 l. Zde můžete uložit 
zejména odpady z domácností – 
zbytky jídel rostlinného původu, 
ovoce, zelenina, květiny, kávový 
odpad včetně filtru, čajové sáčky, 
podestýlku domácích zvířat apod.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
Elektrozařízení z domácností (te-
levize, PC, ledničky, osvětlení atd.) 
můžete bezplatně odevzdat na mís-
tě zpětného odběru výrobků – ve 
sběrném dvoře na ulici Zuberská. 
Drobné vysloužilé elektrozařízení 
vhoďte do speciálních červených 
kontejnerů.  

TEXTIL
Do speciálních modrých kontejne-
ru patří použité oblečení, tj. kabáty, 
kusy spodního a vrchního oblečení, 
páry bot, použité textilní výrobky, 
např. deky, závěsy, povlečení. Veš-
keré, zde uložené textilie, musí být 
čisté, suché, v dobrém stavu, slože-
né a uložené v igelitových pytlích, 
páry bot přivázaných k sobě.

LÉKY
Léky, které již nepotřebujete a léky 
s prošlou trvanlivostí můžete ode-
vzdat v lékárnách, nebo ve sběr-
ném dvoře.

ZBYTKOVÝ (SMĚSNÝ) 
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Odpad, který zůstane po vytřídění 
výše uvedených složek komunální-
ho odpadu netříděný nebo po vy-
třídění - popel, obalový materiál, 
drobný odpad z domácností. Ten-
to odpad ukládáme do „typizova-
ných“ sběrných nádob – popelnic, 
o objemu většinou 120 l, plecho-
vých i plastových. Do popelnic se 
nesmí ukládat žhavý popel. Hrozí 
požár sběrného vozu, proto pope-
láři horké popelnice nevysypou do 
vozu, ale nechají na místě.


