
                             Technické služby Třeboň, s.r.o.                   IČ:  62502735 

                                 Rybářská 811/II                                               DIČ: CZ62502735 

                                 379 01  Třeboň                                                www.ts-trebon.cz 

  
 
tel. 384 722 300 
e-mail: info@ts-trebon.cz  
 
 
 

Stránka 1 z 2 
 

 

 

 

 

Směrnice o regulaci příjmu vybraných druhů odpadů na 

Sběrový dvůr Třeboň 
 

 

Jednatelé společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. po dohodě s vedením města Třeboně, 

zavádí s platností od 1.8.2019 následující regulaci příjmu vybraných druhů odpadů od občanů 

města Třeboně na Sběrový dvůr města Třeboně. V souvislosti s touto regulací jsou tyto odpady 

částečně zpoplatněny. 

 

 

 

Stavební sutě: 

Od 1.8.2019 může občan Třeboně zdarma uložit stavební suť do 300 kg na jednotlivou dodávku 

odpadu. Nad tento limit bude odpad občanovi zpoplatněn částkou 1,21 Kč/kg včetně DPH. 

Příklad: občan doveze 360 kg stavební sutě. 300 kg má zdarma, 60 kg je zpoplatněno částkou 

1,21 Kč/kg. Občan Třeboně tedy zaplatí Technickým službám Třeboň, s.r.o. částku 72,60 Kč 

včetně DPH. 

 

Katalogové číslo Název odpadu Zdarma na 

dodávku 

Nad 300 kg zpoplatněno 

částkou včetně DPH 

170101 Beton 300 kg 1,21 Kč/kg 

170102 Cihly 300 kg 1,21 Kč/kg 

170103 Tašky a keramické 

výrobky 

300 kg 1,21 Kč/kg 

170107 Směsi betonu, cihel, 

tašek 

300 kg 1,21 Kč/kg 

170504 Zemina a kameny 300 kg 1,21 Kč/kg 

200202 Zemina a kameny 300 kg 1,21 Kč/kg 

 

 

Pneumatiky – odpad s katalogovým číslem 160103: 

Od 1.8.2019 dochází k omezení příjmu pneumatik od občanů města Třeboně, a osob na které se 

vztahuje ustanovení článku 2., odstavce 1), písmena b) Obecně závazné vyhlášky města Třeboně 

č. 5/2018. Zdarma lze od 1.8.2019 odevzdat 4 ks pneumatik určených pro osobní automobily při 

jednotlivé dodávce odpadu, a to bez disků. Pneumatiky nad 4 ks, stejně tak jako pneumatiky 

s disky, pneumatiky pro nákladní automobily, traktorové pneumatiky a pneumatiky pro ostatní 

techniku budou zpoplatněny částkou 6,05 Kč/kg včetně DPH. 
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Evidence odpadu a platba za něj: 

 

Občan Třeboně s trvalým pobytem na území města se při příjezdu na Sběrový dvůr Třeboň 

prokáže platným dokladem totožnosti potvrzujícím místo jeho trvalého pobytu. Vozidlo 

přepravující výše uvedený odpad bude při příjezdu zváženo, vyloženo dle pokynů obsluhy a poté 

opět prázdné zváženo. Při překročení limitu pro uložení odpadu zdarma, poskytne občan 

pracovníkům SD doklad totožnosti k zapsání jména, příjmení a adresy, a následně mu bude 

pracovníkem SD vystavena faktura za uložení odpadu. 

Občan, na kterého se vztahuje ustanovení článku 2., odstavce 1), písmena b) Obecně závazné 

vyhlášky města Třeboně č. 5/2018, se při příjezdu prokáže kromě dokladu totožnosti také 

dokladem o zaplacení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Bez tohoto potvrzení nelze na Sběrový dvůr 

odpad ukládat. 

Fakturu může občan uhradit v hotovosti v administrativní budově, pokud je přítomen oprávněný 

pracovník nebo bankovním převodem na účet společnosti uvedeným spolu s variabilním 

symbolem na obdržené faktuře. 

 

V případě nezaplacení faktury do data splatnosti, nebude občan vpuštěn na Sběrový dvůr, a to 

s žádným, tedy i nezpoplatněným odpadem. 

 

Jednatelé společnosti dále udělují obsluze Sběrového dvora následující práva k řešení 

nestandartních situací: 

– obsluha Sběrového dvora má právo vykázat nevhodně se chovající občany z areálu SD 

Třeboň. 

– obsluha SD má právo nevpustit na SD občany Třeboně s neuhrazenými závazky vůči 

společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o., a to s žádným druhem odpadu. 

– v případě nepřítomnosti jednatelů nebo vedoucího provozu, má obsluha SD právo si vyžádat 

součinnost MP Třeboň k vyřešení situace s nevhodně se chovajícím dodavatelem odpadu. 

 

O vzniku výše uvedených nestandartních situací budou neprodleně informováni jednatelé 

společnosti, bude o nich proveden záznam do provozního deníku, a budou prostřednictvím 

jednatelů dány na vědomí vedení města Třeboně. 

 

Společnost Technické služby Třeboň, s.r.o. si vyhrazuje právo omezit, či zcela přerušit odběr 

odpadu na Sběrovém dvoře Třeboň v případě, že firmy oprávněné k likvidaci odpadu přeruší 

odběr odpadu z důvodu vyčerpání kapacity, nebo z důvodu situace na trhu kdy nelze tento odpad 

dále likvidovat, nebo existuje-li veřejně dostupná síť míst zpětného odběru. 

 

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 1.8.2019 

 

V Třeboni dne 26.7.2019 

 

 

Petr Tětek – jednatel v.r. 

 

ing.Jaroslav Kubal – jednatel v.r. 
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