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OBEC KNĚŽMOST 
 

Na Rynku 51 

294 02 Kněžmost 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD  
PRO SBĚRNÉ MÍSTO ODPADU OBCE KNĚŽMOST 

 

 

Umístění:  Sobotecká 185, 294 02 Kněžmost 

Provozovatel:  Obec Kněžmost, IČ: 00238023, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost 

Telefon:    326 210 259 

Obsluha:   Stanislav Tuzar (zodpovědná osoba) 

Zahájení provozu: 11. května 2013 

 

 

Provozní doba: (včetně svátků) 

 

      dopoledne:       odpoledne:     

pondělí:  -   13:00 -    16:00 

středa:   -   15:00 -    18:00  

sobota:  09:00 -    12:00  13:00 -    16:00  

 

 

 

Přejímka odpadů:  

Vjezd do areálu pouze se souhlasem obsluhy. Po vjezdu do areálu se občan (původce odpadu) přivážející 

odpad prokáže obsluze občanským průkazem. Dle pokynů obsluhy občan odloží roztříděný odpad do 

určených nádob.  

Sběrné místo je určeno pouze pro občany obce Kněžmost a místních částí, a to Býčina, Suhrovice, Drhleny, 

Čížovka, Malobratřice, Solec, Soleček, Lítkovice, Chlumín, Úhelnice, Násedlnice, Koprník, Žantov a 

Srbsko. Dále pro občany, kteří vlastní v obci Kněžmost nebo jeho místních částech chatu nebo jiný rekreační 

objekt, Ti se prokáží dokladem o zaplacení poplatku za komunální odpad za ten správný kalendářní rok. 

Sběrné místo není určeno pro odpad vyprodukovaný v souvislosti s podnikatelskou činností. Sběrné místo 

přijme odpad v obvyklém množství.  

 

Kontejner na ošacení 

Ve sběrném místě je umístěn kontejner na použité ošacení. Lze do něj odevzdat letní a zimní oblečení 

(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, péřové i vatované 

přikrývky, polštáře, spacáky, obuv, plyšové hračky, funkční tašky, kabelky, batohy. 

 

Kontejner na přepálený olej rostlinného původu 

Ve sběrném místě je umístěn kontejner pro vhazování uzavíratelných plastových (PET) láhví s přepáleným 

olejem ROSTLINNÉHO původu. 
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Kontejner na bioodpad  

Ve sběrném místě je umístěn kontejner na bioodpad, do kterého můžou občané vhazovat biologicky 

rozložitelný odpad, zejména bioodpad z údržby veřejné zeleně a soukromých zahrad, který vzniká na území 

obce Kněžmost a jeho místních částech. 

 

DO BIOODPADU PATŘÍ DO BIOODPADU NEPATŘÍ 

 tráva, plevel, listí, sláma  zbytky jídla a nápojů 

 zbytky rostlin, zemina  textil, kůže, kosti, popel, rákos 

 piliny, kůra, dřevní štěpka  skořápky ořechů, košťály 

 zbylé ovoce a zelenina  komunální odpad 

 slupky z brambor, natě, listy  sklo, železo, nebezpečný odpad 

 popel ze dřeva  uhynulá zvěř, nerozdrcené větve 

 sedlina z kávy, čajové sáčky  a jiný odpad nevhodný ke kompostování 

 

 

Do velkoobjemového kontejneru na komunální odpad se nesmí ukládat! 

Papír, sklo, železo, žhavý popel, uhynulá zvířata, stavební suť, beton, cihly, tašky, zemina a kamení, televize, 

pračky, sporáky, ledničky, autobaterie, zářivky, znečištěné plechovky, zbytky barev, olejové nečistoty apod. 

 

Pytle na tříděný odpad 

Ve sběrném místě jsou připraveny k vyzvednutí pytle (zdarma) pro domácnost na třídění odpadu (PET, 

směsný plast, kovy, tetrapack). 

 

Poplatky 

Platby za odpad podléhající poplatku je možné platit od 1. 4. 2014 ve sběrném místě v jeho provozních 

hodinách. Při neuhrazení poplatku nebude umožněno další uložení odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obec@knezmost.cz
http://www.knezmost.cz/


__________________________________________________________________________________________ 

e-mail: obec@knezmost.cz       IČO:        00238023                                 tel:    326 784 141 

www.knezmost.cz        DIČ:  CZ00238023                           fax:  326 784 501 

 

 

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno a se kterými je nakládáno: 

 

KÓD NÁZEV POPLATEK 

20 01 01 papír a lepenka 0,- Kč 

20 01 02 sklo   0,- Kč 

20 01 39 plasty 0,- Kč 

15 01 05 kompozitní obaly 0,- Kč 

20 03 07 objemný odpad, nábytek, matrace 50,- Kč za ks 

20 01 40 kovy    0,- Kč 

20 02 01 biologický odpad - větve, tráva, listí  0,- Kč 

20 01 25 přepálený jedlý olej a tuk 0,- Kč 

17 01 07 

směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků 

(max. 1 m3 na dospělou osobu za 1 rok bude uhrazen na OÚ do 1 měsíce 

od odevzdání odpadu na sběrné místo) 

0,80 Kč/1 litr 

 

20 01 21  
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, výbojky, chladničky, mrazničky, 

televizory, monitory a ostatní elektrozařízení 
0,- Kč 

 

 

Tento provozní řád byl schválen Radou obce Kněžmost dne 10. 4. 2019, usnesení č. 76/2019-6/RO a je 

účinný od 1. května 2019. 

Ode dne účinnosti tohoto řádu se zrušuje provozní řád ze dne 1. listopadu 2017, schválený Radou obce 

Kněžmost dne 25. října 2017, usnesení č. 231/2017.  

 

 

V Kněžmostě dne 1. května 2019 

 

 

……………………….. 

  Ing Karel Hlávka v.r. 

            starosta 
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