
Sběrný dvůr odpadů Olbramovice 

Druhy odpadů, které se na sběrném dvoře odebírají a shromažďují. 

 

• PAPÍR: Noviny a časopisy, letáky, knihy, brožury, katalogy a prospekty, sešity a bloky, kancelářský 

a balicí papír, skartovaný materiál, karton a lepenka, čisté papírové obaly od potravin a drogerie, 

papírové krabice. 

Co sem nepatří: znečištěný papír, papírové kapesníky a ubrousky, tapety, nápojový karton, 

voskovaný papír, uhlový papír (kopírák), papírové obaly a proložky od vajec, ruličky od toaletního 

papíru, pořadače s kovovými komponenty. 

• PLASTY: sešlápnuté PET lahve, nápojový karton, sáčky, tašky, fólie, plastové obaly od potravin, 

(kelímky, vaničky apod.), igelitové tašky, pytle a plachty, plastové obaly od drogerie a kosmetiky 

(mýdlo, čistící prostředky, kosmetika apod.), plastové proložky od vajec, nápojový karton (obaly od 

mléka, džusů apod.), čistý bílý polystyren, plastové hračky, CD/DVD obaly, strečové fólie. 

Co sem nepatří: linoleum, PVC, pryžové výrobky, molitan, videokazety, znečištěný stavební 

polystyren, izolační pěna, plastové obaly s celým obsahem, tkaninové fólie, hračky s kovovými 

komponenty nebo elektronikou, obaly od olejů nebo silně znečištěné zbytky jídla, obaly od 

nebezpečných látek (barvy, postřiky, ředidla apod.) 

• SKLO: Bílý kontejner-jednorázové čiré láhve od nápojů, zavařovací čiré sklenice, čiré flakony 

Zelený kontejner-jednorázové barevné lahve - např. zelené lahve od vína, piva, sektů apod., 

barevné sklenice, barevné flakony, tabulové sklo. 

Co sem nepatří: porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, varné sklo, zářivky a výbojky, běžné 

žárovky, televizní obrazovky a monitory, autoskla. 

• BIOODPAD: zbytky ovoce a zeleniny, květiny, kávové sedliny, čajové sáčky, hrnkové květiny 

včetně hlíny (bez drátků, stuh, plastových obalů), skořápky od vajec a ořechů, listí, seno a sláma, tráva 

a plevel, spadané nebo zkažené ovoce a zelenina, drcené větve, kůra, piliny a hobliny. 

Co sem nepatří: maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, kočkolit, 

sáčky z vysavače, cigaretové oharky, uliční smetky, velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.), 

letáky a noviny, popel z uhlí, vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír. 

• KOVY: plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníková víčka od jogurtů, Kovové uzávěry a 

víčka, kovové obaly od drogerie a kosmetiky, alobal, kabely a dráty, veškerý kovový odpad. 

Co sem nepatří: obaly od nebezpečných látek, plynové lahve, elektrozařízení 

• KUCHYŇSKÝ OLEJ A TUKY: rostlinné oleje a živočišné tuky zbavené nečistot (přelité přes sítko) 

• POUŽITÉ BATERIE: všechny typy baterií používaných v domácnosti 

Co sem nepatří: rezavé, rozbité, lepkavé baterie a jiné baterie s tekutým elektrolitem 

• LÉKY: prošlé nebo nepotřené léky z domácnosti 

  



• NEBEZPEČNÝ ODPAD: akumulátory, baterky, lepidla, barvy, nádoby od chemikálií, pesticidy, 

kyseliny, zásady, rozpouštědla, tiskařské barvy, louhy, zbytky barev a ředidel, syntetické a minerální 

oleje, zbytky postřiků, obaly od olejů, barev, ředidel, fotochemikálie. 

Co sem nepatří: výbušniny a výbušné materiály, azbest a výrobky z něj, zábavní pyrotechnika, 

radioaktivní materiály 

• ELEKTROZAŘÍZENÍ: elektrozařízení z domácnosti např. kávovary, rychlovarné konvice, 

žehličky, kalkulačky, brusky, pily, el. zahradní sekačky, myčky, sporáky, vestavné trouby, varné 

plotny a desky, fritovací hrnce, pájky, pračky, sušičky, fény, kulmy, všechny druhy chladící a mrazící 

techniky, mikrovlnné trouby, holicí strojky, svařovací stroje, televize, monitory, počítače, notebooky, 

mobilní telefony, audio a video technika, hudební nástroje, dětské el. hračky. 

• OBJEMNÝ ODPAD: starý nábytek, podlahové krytiny, linolea, kuchyňské linky, koberce, postele, 

matrace, sanitární keramika, umyvadla, toalety, bytový nábytek, starý textil. 

• STAVEBNÍ ODPAD: odvoz a likvidaci si zajišťuje každý občan individuálně. Služby 

kontejnerové dopravy zajišťuje: Miroslav Žitný, Olbramovice 155 - mobil: 606 162 114 

Stanislav Horák, Branišovice 188 - mobil: 774 525 696 

 

 

 

Platnost seznamu odpadů od 1. 1. 2022 

 

 

 

Kontaktní údaje sběrný dvůr: 

 

Bc. František Kunčík tel. 607 036 903  

Lucie Havierníková  tel. 607 036 904  

web. www.mestys-olbramovice.cz/sberny-dvur/ 

e-mail. ouolbramovice@volny.cz 

 

 

 

 

 

Celoroční provozní doba: 

 

     středa  12:00–16:00 hodin 

     sobota    8:00–12:00 hodin 
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