
Příloha č. 4 k 1/2012

Místa určená pro odkládání odpadu  a doplňující informace k OZV - místa zpětného odběru

Jsou uvedena místa zřízená a zajišťovaná městem Český Brod – prostřednictvím Technických služeb Český Brod, dále jsou informativně uvedena místa a
oprávněné osoby nejvíce využívané ve městě Český Brod a nejbližším okolí. Materiál má informativní charakter. Oprávněné osoby můžete vyhledat např.:
http://www.stredoceske-odpady.cz/ , záložka veřejná správa, dále zařízení na území SK,  zde si zadáte výběr (např. podle území, odpadů zobrazí se 
oprávněné osoby). Místa zpětného odběru např.: zářivky - EKOLAMP s.r.o. http://www.ekolamp.cz/  odkaz sběrná místa, elektroodpad - ASEKOL s.r.o. 
http://www.asekol.cz    v záložce spotřebitelé,  baterie - ECOBAT s.r.o. http://www.ecobat.cz/ . 
Dále je uvedena provozní doba sběrného dvora  Technických služeb Český Brod a odkaz na podrobný seznam stanovišť kontejnerů na vytříděné využitelné 
složky ve městě.
Použité zkratky:
TS – Technické služby Český Brod
SD – sběrný dvůr, areál  Technických služeb Český Brod, Palackého ul. 339
MS –  mobilní sběr
Případné náklady spojené s využitím služeb oprávněných osob uvedených pod čarou hradí občan

Název odpadu Místa určená pro odkládání odpadu

kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ,ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

papír a lepenka

M.V. SBĚRNÉ SUROVINY D.F., Prokopa Velikého 1339, Český Brod

sklo barevné kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě 
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ,ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

sklo bílé
a barevné

kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ, ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě; PET pytel 120 litrů  (v případě, že je tento sběr v části města provozován) –
odložení v den svozu na určené stanoviště
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ, ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

plasty

M.V. SBĚRNÉ SUROVINY D.F., Prokopa Velikého 1339, Český Brod

nápojové kartony kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě; PET pytel 120 litrů  (v případě, že je tento sběr v části města provozován) –
odložení v den svozu na určené stanoviště
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ,ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

obnošené šatstvo, textilie SD 
kontejner na obnošené šatstvo, textilie - volně stojící mezi prodejnami Lidl a Penny

SDkovy

ELINOR s.r.o.1371, Český Brod; ANEKA s.r.o., Klučovská 1373, Český Brod; M.V. SBĚRNÉ SUROVINY D.F., Prokopa 
Velikého 1339, Český Brod

http://www.stredoceske-odpady.cz/
http://www.ekolamp.cz/
http://www.asekol.cz/
http://www.ecobat.cz/


biologicky rozložitelný odpad
(BRO)

kompostovat pro vlastní potřebu na vlastním pozemku
SD 
specielní nádoby určené ke shromažďování BRO (po jeho zavedení)

SD
TS na základě objednávky velkoobjemový kontejner do 7 m3 –  zpoplatněno

objemný odpad

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
Skládka obec Radim 

SD dle povolených odpadů a vybavení nebezpečný odpad

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
AVE CZ  odpadové hospodářství s.r.o., skládky: Benátky nad Jizerou  a  Hejdof, Čáslav i MS
.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 9 – MS
NYKOS a.s., Ždánice -MS

Vybrané nebezpečné odpady a 
možnost předání

Léky a rtuťové teploměry  - lékárny na území města –  zdarma

SD -  do 0,5 m
3
 /měsíc

TS na základě objednávky velkoobjemový kontejner do 7 m3 –  zpoplatněno
stavební odpad

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
Recyklační zařízení:  JF TAKO  s.r.o., Skramníky, Ladislav Peller  - Těžba a úprava surovin, k.ú. Horoušany,
Skládka obec Radim

-odpady s obsahem azbestu

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
AVE CZ  odpadové hospodářství s.r.o., skládky: Benátky nad Jizerou  a  Hejdof, Čáslav i MS
A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 9 - MS
NYKOS a.s., Ždánice - MS

-autovraky
FATOS, SPOL. S R.O., Kšely
Marek Platz, Hradešín 81
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Tyršova 73, Český Brod – pouze na základě tel. domluvy 950886011

-pneumatiky
–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
Skládka obec Radim

-kal ze septiků a žump
–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
1. SčV, a.s., čistírna odpadních vod Český Brod
Jaroslav Hýna, Kšely 15 – doprava a předání na čistírnu odpadních vod 

SD elektrozařízení, baterie, zářivkyzařízení a výrobky  podléhající 
zpětnému odběru*/ specielní kontejnery rozmístěné u posledních prodejců nebo v dalších objektech: Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta 



z Pardubic 56, přízemí budovy naproti podatelně – drobná elektrozařízení, baterie, zářivky
Český Brod: Elektro-Heřtus a syn s.r.o., Krále Jiřího 20 – domácí spotřebiče; DM ELEKTRO, Krále Jiřího 20 – domácí 
spotřebiče, baterie, zářivky; Peach - (3T Supplies AG), Tuchorazská 1347 – elektroodpad; MSC-NET s. r. o., Tuchorazská 1433 
– elektroodpad; ZŠ A PŠ ČESKÝ BROD - Žitomířská 1359, – elektroodpad – pouze pro školu a žáky; POLI spol. s r.o. nám. 
Arnošta z Pardubic 36 - baterie, zářivky; Elektro Luděk Bursa, Zborovská 578 – zářivky

-výrobky podléhající zpětnému 
odběru, které je možné 
odevzdat u  osob, které mají
tuto povinnost uloženu platnou 
legislativou*/

motorové  oleje – čerpací stanice pohonných hmot
pneumatiky - pneuservisy

*/ Poslední prodejce má při prodeji povinnost poskytnout informaci, kde jsou místa zpětného odběru, pokud tak neučiní, musí odebrat výrobky 
podléhající zpětnému odběru, sám

Ve městě může být organizován i jiný  tříděný sběr výše uvedených odpadů i jiných složek odpadu, a to trvale nebo dočasně (např. biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad, sběr starého šatstva, apod. ) O této možnosti budou informováni občané způsobem obvyklým: Českobrodský zpravodaj, regionální tisk, 
informační letáky, webové stránky: města Český Brod: www.cesbrod.cz, Technických služeb Český Brod: www.tsceskybrod.cz/

Sběrný dvůr

areál Technických služeb Český Brod, Palackého 339     

Provozní doba:
Út, St, Pá od 13.00 hod. - do 17.00 hod. 
So  od 08.00 hod. - do 12.00 hod. 

Odpovědná osoba: Ing. Luděk Souček

kontakt: 321 622 737, 321 622 730
e-mail:   technicke@ceskybrod.cz

http://www.cesbrod.cz/
http://www.tsceskybrod.cz/
mailto:technicke@ceskybrod.cz


Seznam stanovišť kontejnerů na vytříděné využitelné složky ve městě 
Podrobné informace -zveřejněny na úřední desce města Český Brod na www.cesbrod.cz v sekci odpady, v kanceláři TS a na www.tsceskybrod.cz/

http://www.cesbrod.cz/
http://www.tsceskybrod.cz/
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