
Praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší 
domácnosti, na zahrádce či chatě mohou vznikat. 
    

Využitelné složky odpadu     
 
Papír, plasty včetně nápojových kartonů a polystyrenu, sklo bílé a barevné patří do kontejner ů na tříděný 
odpad, příp. je lze odevzdat do sběrného dvora Milevsko-Jenišovice nebo sběrného dvora ul. Dukelská. 
V rámci tohoto systému pomůžete městu a smluvní společnosti EKO-KOM zajistit povinnost zpětného 
odběru a využití odpadu z obalů.  
 
Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy či akumulátorové baterie odevzdávejte do sběren 
surovin, příp. rovněž na sběrný dvůr Milevsko-Jenišovice nebo sběrný dvůr ul.Dukelská.. 
 
Sběrny surovin: Sběrné suroviny a.s., ul. Dukelská, Milevsko (kovy, papír, sklo) 
                          FAST KOVOŠROT s.r.o., ul. Sažinova 302, Milevsko (kovy, papír, plast) 
 

 Nebezpečný odpad  
 
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky 
znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené 
motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební 
použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod. 
 
Nebezpečné odpady nevhazujte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvo ře 
Milevsko-Jenišovice nebo SD ul. Dukelská, příp. při mobilním svozu nebezpečného odpadu. 
 

 Prošlé léky a obaly od lék ů 
 
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny. 
 

 Autovrak a kam s ním? 
 
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám, které jsou provozovateli 
schválených za řízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovrak ů. 
 
Ke schváleným výkupnám autovrak ů patří: 
• FAST KOVOŠROT s.r.o., ul. Sažinova 302, Milevsko 
Přehled dalších výkupen naleznete na web.stránkách Krajského úřadu JčK  (http://www.kraj-jihocesky.cz/).  
 

 Objemný odpad a kam s ním?  
 
Vyřazené části nábytku, matrace, koberce, pneumatiky, tabulové sklo, apod. odevzdávejte do sběrného 
dvora Milevsko-Jenišovice nebo SD ul. Dukelská.  
 

Stavební odpad a kam s ním?  
 
Stavebním odpadem se rozumí např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a 
kamení, izolační materiál vznikající při výstavbě, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. 

Možnosti likvidace:  Sběrný dvůr Milevsko-Jenišovice 

 Rostlinný odpad a kam s ním? 
 
Odpad ze  zahrádek lze:  
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce  
• využít zavedeného systému odděleného sběru bioodpadu (biopopelnice) 
• odvézt do kompostárny (areál ČOV), větve do sběrného dvora Milevsko-Jenišovice 
• příp. předat v rámci mobilního svozu bioodpadu 



 
 

 Vyřazené výrobky podléhající tzv. zp ětnému odb ěru  
 
Vyřazená elektroza řízení pocházející z domácností (televize, pra čky, ledni čky, po čítače, rádia, mixéry, 
elektrické ná řadí, výbojky a zá řivky aj.)  lze bezplatn ě odevzdat u příslušného prodejce (systém kus za 
kus), ve sběrných dvorech Milevsko-Jenišovice a SD ul. Dukelská . Drobné elektro lze též vhodit do 
speciálních kontejnerů na sběrných stanovištích ve městě nebo do boxů umístěných v budovách 
městského úřadu. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!  
 
Zpětný odběr se vztahuje rovněž na suché galvanické články a baterie (boxy umístěny v 
elektroprodejnách,  supermarketech a v budovách městského úřadu), elektr.akumulátory a pneumatiky  
(předat lze rovněž do sběrných dvorů). 
 

 Praktické informace 
 
Sběrný dv ůr Milevsko-Jenišovice  - vedoucí p.Jiří Machart , tel. 382 584 153 
Sběrný dv ůr ul. Dukelská  – p. František Zítek, tel. 382 521 447 
Sběrné suroviny a.s. - tel. 382 521 831 
FAST KOVOŠROT s.r.o.  - tel. 32 553 131 
 

 Co dělat když?  
 
Objevili jste n ěkde černou skládku? Ohlaste ji na příslušném obecním úřadě.  
Vidíte n ěkoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad? Pro okamžitý zásah 
volejte policii (městskou policii). 
Lze též ohlásit na: 
• Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel. 382 504 204   nebo 
• Městská policie Milevsko, tel. 382 521 389  nebo 
• Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, oddělení odpadového hospodářství, tel.386 
109 111 
 
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte 
fotodokumentaci. 
 


