
Seznam odebíraných komunálních odpadů: 
 

• objemné odpady z domácností,  

• elektro, baterie, monočlánky, 

• zpětný odběr elektrozařízení-výrobky s ukončenou životností (kompletní spotřebiče a 
elektrotechnika bez rozdílu velikosti – lednice, sporáky, pračky, mrazáky apod.),  

• vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výbojky,  

• nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené 
léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),  

• jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů, nejlépe plastových lahví. U olejů a 
tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky), 

• separovaný odpad (papír, plasty),  

• sklo - do objemného kontejneru pouze tabulové sklo, ostatní sklo barevné – sklenice, 
demižony, lahve a menší skleněné střepy do zvonů (drátěné, tvrzené, lepené, kouřové 
příp. autosklo a zrcadla patří do objemného odpadu), 

• bio - zbytky zeleniny, ovoce, kávovou sedlinu, skořápky, posekanou trávu, listí, zbytky 
rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevele, květiny, seno, drobné větvičky z ořezů živých 
plotů, pařezy nejsou přijímány, 

• oděvy, obuv a textil,  

• dřevo: odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, 
překližka, nábytkové dřevo (výhradně v rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně 
apod.),  

• větve na štěpkování – jsou odebírány v rozsahu max. 1 x za měsíc přívěsný vozík 
z jednoho čísla popisného nebo jednoho pozemku parc. č. v případě, že se na tomto 
pozemku nenachází stavba – rodinný dům, rekreační chatka apod.,  

• kovy – odpadní - pouze konstrukce bez čalounění, 
• odpady vzniklé ze stavební činnosti - cihly, drobný beton bez armování, omítka, 

kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky. Odpady vzniklé ze stavební 
činnosti nejsou odpady komunální, proto jsou zpoplatněny viz ceník. Úhradu za 
dovezené množství provedete po příjezdu do sběrného dvora u obsluhy. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nadále nejsou na sběrném dvoře přijímány stavební a demoliční odpady - 
asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokarton, 
záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, ...a 
pneumatiky. 
 
 
Křovinořez, motorová pila, motorová sekačka  

• nejedná se o elektrozařízení, které by patřilo do zpětného odběru. Do objemného 
odpadu také nepatří, protože obsahuje i nebezpečné odpady (benzín, olej). 
Řešením je nejbližší kovošrot/autovrakoviště.  

• na sběrném dvoře města Šenov je možné tato vysloužilá zařízení odevzdat 
v případě, že budou bez náplní (benzín, olej) a budou zbavena plastových dílů.  
 

 

Sběrný dvůr města Šenov není určen pro ukládání odpadů vznikajících 

z podnikatelské činnosti, a to ať právnických nebo fyzicky podnikajících osob!!! 

Uvedené subjekty jsou povinny odpady likvidovat v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech. 


