
Závazný pokyn 
 
 

Tento závazný pokyn byl schválen 5.6. 2007 usnesením Rady města Liberce RML11/319/07 s účinností od 1.7. 
2007 
 
Statutární město Liberec, odbor komunálních služeb, tímto stanovuje způsob příjmu odpadů od občanů 
Statutárního města Liberec, které mohou předat ve Sběrném dvoře společnosti A.S.A. Liberec s.r.o. v Ampérové 
ulici, Liberec 23, bezplatně, nebo za úplatu. 
 
 
Příjem objemného odpadu (dle katalogu odpadů 20 03 07-objemný odpad) je limitován váhou 500 kg 
bezplatně na osobu a rok. 
 
 
Seznam odpadů, které mohou občané předat ve sběrném dvoře zdarma, včetně limit ů jeho množství: 
 
komunální odpady, které pro svůj rozměr nemohou být uloženy do běžné nádoby 

- koberce 
- linoleum 
- nábytek 

500 kg zdarma na osobu a rok, vyšší hmotnost bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku ve sběrném dvoře 
      -    pneumatiky z osobního automobilu 4 kusy ročně 
 
odpad ze zeleně 
 
nebezpečné složky komunálního odpadu 

- staré barvy a rozpouštědla 
- kyseliny a louhy 
- staré léky 
- motorové, převodové nebo mazací oleje ( 20 litrů / rok ) 
- absorpční činidla ( olejový filtr, textilie znečištěné nebezpečnými látkami ) 
- použité potravinářské oleje 
- baterie a akumulátory 

 
elektroodpady ( kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení ) 

- zářivky, výbojky 
- ledničky, mrazničky 
- televizory, monitory 
- vysavače 
- počítače 
- drobné domácí elektrospotřebiče 

Elektozařízení určené pro zpětný odběr musí být kompletní nebo bude započítáváno do limitované váhy 
500 kg. a přesahující váha bude zpoplatněna. 
 
Stavební odpady 

- stavební odpady jsou ve sběrném dvoře předávány dle aktuálního ceníku 
Postup obsluhy sběrného dvora: 
 
- po příjezdu do sběrného dvora se musí občan prokázat trvalým bydlištěm v Liberci 
- 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 odpadů dbát pokynů obsluhy 

                                                                   
Odbor komunálních služeb 



 
 
 


