ZÁVAZNÝ POKYN
Tento Závazný pokyn byl schválen dne 1.2.2022 usnesením Rady města Liberce č. 119/2022
s účinností od 6.2.2022.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor ekologie a veřejného prostoru (dále jen SML), tímto
stanovuje způsob příjmu odpadů od občanů SML, které mohou předat ve Sběrném dvoře
společnosti FCC Liberec s.r.o. v Ampérově ulici, Liberec XXIII Doubí.
SML tímto dále stanovuje způsob příjmu výrobků s ukončenou životností od občanů SML,
které mohou předat ve Sběrném dvoře společnosti FCC Liberec s.r.o. v Ampérově ulici, Liberec
XXIII Doubí, jakožto místa zpětného odběru, které SML vytváří prostřednictvím kolektivních
systémů sběru výrobků s ukončenou životností.

SEZNAM KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, KTERÉ MOHOU OBČANÉ PŘEDAT VE SBĚRNÉM DVOŘE
ZDARMA:
-

Využitelné složky komunálního odpadu (např. větší množství papíru, plastu, skla,
nápojových kartonů, kovových obalů, textilu)
Objemný odpad (např. koberce, lina, sanitární keramika, nábytek, matrace ad.)
Odpadní pneumatiky z osobních automobilů bez disků1
Opady z údržby zeleně (např. větve, listí, tráva, odřezky, větve do průměru 5 cm ad.)
Potravinářské oleje a tuky
Vánoční stromky
Směsný komunální odpad (v mimořádných situacích, kdy jej nelze odložit ve
standardních nádobách pro to určených)

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, KTERÉ MOHOU OBČANÉ PŘEDAT VE SBĚRNÉM DVOŘE
ZDARMA:
-

1

Barvy a rozpouštědla
Lepidla
Pesticidy
Kyseliny a louhy
Nepotřebné léky
Motorové a jiné technické oleje (např. převodové, mazací ad.)
Absorpční činidla (např. olejové filtry, textilie znečištěné nebezpečnými látkami ad.)

Občané však mohou prioritně využívat místa zpětného odběru pneumatik (zejména u prodejců nebo
pneuservisů)

SEZNAM VÝROBKŮ S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ, KTERÉ MOHOU OBČANÉ PŘEDAT VE
SBĚRNÉM DVOŘE ZDARMA:
-

-

Zařízení pro tepelnou výměnu (např. chladničky, mrazáky, klimatizace ad.)
Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky (např. monitory, televize,
tablety, notebooky, čtečky knih ad.)
Světelné zdroje (např. zářivky, výbojky, LED diody ad.)
Ostatní zařízení (např. pračky, sušičky, sporáky, mikrovlnné trouby, myčky nádobí,
tiskárny, nástroje, svítidla, měřící a monitorovací přístroje, hračky, zdravotní zařízení,
spotřební elektronika, počítačové příslušenství, hračky, svítidla, nástroje, telefony,
mobily, GPS navigace, kapesní kalkulačky, routery, osobní počítače, ad.)
Baterie a akumulátory

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY MOHOU OBČANÉ PŘEDAT VE SBĚRNÉM DVOŘE ZA
ÚPLATU DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU, KTERÝ JE DOSTUPNÝ U OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA,
JEDNÁ SE ZEJMÉNA O:
-

Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Asfalt
Znečištěné dřevo
Směsi stavebních odpadů
Kabely
Zemina

POSTUP OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA:
-

-

-

Po příjezdu do sběrného dvora se občan musí osobně prokázat:
o trvalým bydlištěm v Liberci (platný občanský průkaz nebo potvrzení
z Magistrátu města Liberce), nebo
o vlastnictvím nemovitosti v Liberci (občanský průkaz a výpis z Katastru
nemovitostí nebo potvrzení z Magistrátu města Liberce), nebo
o úmrtním listem zemřelého občana Liberce v případě likvidace jeho
pozůstalosti, a to nejvýše půl roku od vydání úmrtního listu.
Obsluha zaeviduje jméno, příjmení a bydliště, druh odpadu, který do sběrného dvora
přiváží a jeho množství (odpad je vážen nebo evidován na kusy, zařazení dle Katalogu
odpadů určuje obsluha sběrného dvora)
Občan svým podpisem potvrdí čestné prohlášení, že se nejedná o odpad pocházející
z podnikatelské činnosti
Obsluha vydá doklad o předání odpadu, ze kterého je zřejmé, zda šlo o předání
bezúplatně či za úplatu
Pokud jde o předání odpadu za úplatu, je vydán doklad o zaplacení

-

Občan je povinen po celou dobu pobytu ve sběrném dvoře dbát pokynů obsluhy a
maximální bezpečnosti při pohybu a vykládce odpadu, obsluha sběrného dvora
může na požádání pomoci s vykládkou přivezeného odpadu

V případě, že společnost FCC Liberec s.r.o. zřídí na území SML nové sběrné místo, vztahuje se
tento Závazný pokyn i na toto sběrné místo v celém znění nebo omezené míře dle kapacity a
technického vybavení daného místa. O konkrétních druzích odpadů, které obsluha daného
sběrného místa od občanů přejímá, informují obě strany prostřednictvím svých webových
stránek.

