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20 03 07 Objemný odpad (nábytek, koberce, atd.) O (do 500 kg) do 200 kg neomezeně do 500 kg do 500 kg  - do 100 kg

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O (do 100 kg) do 100 kg neomezeně  -  -  -  - 

20 01 38 Dřevo - ČISTÉ, NELAKOVANÉ O (do 100 kg) do 100 kg neomezeně  -  -  -  -

20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky (pražce, apod.) N (do 50 kg)* do 20 kg neomezeně do 20 kg  -  -  -

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady (VČETNĚ OKen, apod.) O do 400 kg! do 500 kg do 100 kg  -  -  - -

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest (eternit) N platí občan do 30 kg -  - do 20 kg  - do 10 kg

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek (bez Fe) O platí občan do 500 kg do 500 kg  -  -  - -

16 01 03 Pneumatiky (osobní, bez disků) O zpětný odběr do 100 kg do 50 kg do 100 kg do 100 kg do 100 kg do 100 kg

20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N (do 1 kg)* do 10 kg  -  -  -  -  - 

20 01 31 Nepoužitelná cytostatika (odpady léčebné péče) N (do 1 kg)* do 10 kg neomezeně do 10 kg do 10 kg  - do 1 kg

20 01 27
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky
N (do 10 kg)* do 20 kg neomezeně do 10 kg do 20 kg  - do 10 kg

20 01 26 Oleje a tuk (mimo jedlého, bez vody a nečistot) N (do 20 kg)* do 20 kg  -  -  -  -  -

20 01 19 Pesticidy N (do 5 kg)* do 5 kg neomezeně - - -

20 01 14 Kyseliny N (do 5 kg)* do 5 kg neomezeně - - -

20 01 13 Rozpouštědla N (do 5 kg)* do 5 kg neomezeně do 5 kg do 5 kg  - do 10 kg

20 01 11 Textilní materiály O (do 50 kg)* do 100 kg neomezeně do 100 kg do 100 kg do 100 kg do 50 kg

20 01 10 Oděvy O (do 50 kg)* do 100 kg neomezeně do 100 kg do 100 kg - do 50 kg

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (IPA) N platí občan do 30 kg - do 20 kg do 20 kg  - do 10 kg

16 01 07 Olejové filtry N platí občan do 5 kg do 10 kg do 5 kg  -  - do 5 kg

15 02 02
Absorbční činidla, filtrační materiály, tkaniny znečištěné 

nebezpečnými látkami (sorbent)
N platí občan do 10 kg do 5 kg do 10 kg do 10 kg - do 10 kg

15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné
N platí občan do 20 kg do 10 kg do 20 kg do 20 kg do 50 kg do 10 kg

14 06 03 Jiní rozpouštědla a směsi rozpouštědel N platí občan - - - - - -

13 02 08 Jiné mot., převod. a maz. oleje (bez vody a nečistot) N platí občan do 10 kg do 10 kg do 20 kg do 20 kg - do 10 kg

* Při vyšším množství viz ceník

(*) uvedené limity pro občany Starého Města platí pro domácnost Aktualizace: 12.05.2021
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Kód Název druhu odpadu 

ROČNÍ LIMIT NA JEDNOHO OBČANA HRAZENÝ MĚSTEM A OBCÍ


