
SBĚRNÝ DVŮRODPADŮ ROZDROJOVICE 

Sběrný dvůr odpadů Rozdrojovice je určen pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Rozdrojovicích a 
majitele rekreačních objektů na katastrálním území Rozdrojovice, kteří platí řádně poplatky za odpad. 

Oprávněné osoby k odkládání odpadů jsou fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce 
Rozdrojovice a fyzické osoby vlastnící na území obce Rozdrojovice stavby určené nebo sloužící k 
individuální rekreaci, tyto oprávněné osoby musí předložit průkaz totožnosti (ke splnění této 
podmínky je dle § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat 
k nahlédnutí osobní průkazy totožnosti). 

Neoprávněným osobám a osobám, které odmítnou prokázat totožnost, nebude ukládání odpadů 
umožněno. 

Sběrný dvůr neslouží k odkládání odpadů z činnosti fyzických nebo právnických osob oprávněných k 
podnikání. Tyto osoby si musí zajistit likvidaci veškerých svých odpadů na vlastní náklady. 

Ukládání odpadů mimo určené nádoby a v okolí sběrného dvora je chápáno jako znečišťování 

veřejného prostranství a bude kvalifikováno jako přestupek dle§ 47 Zákona o přestupcích 

č.200/1990 Sb a může být stíháno pokutou až ve výši 50 000kč. 

 

Povinnosti občanů ukládajících odpad 

• Odkládat pouze odpad v souladu s provozním řádem  

• Zdržovat se v areálu jen nezbytně nutnou dobu 

• Dbát pokynů správce sběrného dvora  

• Ukládání odpadu je povoleno pouze do určených nádob na určených místech. 

• Povinností občanů je ukládat odpady tříděné do jednotlivých kontejnerů dle jejich druhu.  

• Nahradit jimi způsobené škody 

V prostorách sběrného dvora je zakázáno kouření a použití otevřeného ohně . 

Zákaz ukládání odpadu vzniklého na území MČ Brno-Kníničky (viz mapa katastrů). 

Kontrolu před možným únikem odpadů a tím jejich negativního vlivu na životní prostředí, provozu 

sběrného dvora, udržování čistoty a pořádku jsou oprávněny kromě obsluhy areálu a pověřených 

pracovníků provozovatele také příslušné orgány státní správy. 

Telefonní čísla tísňového volání 

Hasičský záchranný sbor  150 

Zdravotní záchranná služba  155 

Policie ČR    158 

 

Provozovatel: Obec Rozdrojovice, Na dědině 7, 664 34 

Odpovědná osoba: Ing. Daniel Stráský, starosta, tel.: 606 073 667 


