
Zpětný odb ěr vy řazených elektroza řízení 
 
           Občané Milevska mohou bezplatně odkládat vyřazená elektrozařízení, zářivky a výbojky ve 
sběrném dvo ře v ulici Dukelská nebo ve sb ěrném dvo ře Milevsko - Jenišovice . Zpětný 
odběr elektrozařízení zajišťují smluvně pro město Milevsko kolektivní systémy ASEKOL, 
ELEKTROWIN a  EKOLAMP. Kolektivní systémy na sebe převzali zákonnou povinnost výrobců a 
zabezpečují celý proces od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání 
zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a 
recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního 
odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách.   
           Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další 
zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za 
které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji 
nových výrobků odděleně od ceny.  
           Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektrozařízení však nemůže fungovat bez 
aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá např. jen jednu nefunkční zářivku na 
místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v 
prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí.  
            Na základě smluv o spolupráci města s kolektivními systémy byly do sběrných dvorů umístěny 
speciální kontejnery a mobilní sklady, do kterých mohou zdarma odkládat vyřazená elektrozařízení 
(včetně zářivek a výbojek) nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či 
shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce 
apod). Zpětný odb ěr byl posílen též umíst ěním speciálních kontejner ů pro drobné elektro na 
některých sb ěrných stanovištích ve m ěstě a osazením box ů v budovách m ěstského ú řadu.  
           Kolektivní systémy přispívají městu na náklady spojené s provozem sběrných dvorů a plně 
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci předaných elektrozařízení. Tím město ušetří část 
prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem.  
 
Zpětný odběr se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění, vztahuje rovněž na vyřazené pneumatiky, přenosné baterie (monočlánky) nebo 
akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory.                                                              


