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Vážení čtenáři, po prázdninách se čas rozeběhl zběsilým tempem a už tu máme říjen. I v tomto měsíci bychom Vás 
chtěli informovat prostřednictvím našeho ZPRAVODAJE o novinkách v našem sortimentu, realizovaných akcích a 
zajímavých tématech, které mohou být pro Vás inspirací. Věříme, že využijete nejen níže prezentovanou zvýhodněnou 
dopravu při nákupu přes náš web, ale i slevy na mnohé výrobky z našeho sortimentu. 
                   Radim Fröhlich 
               Jednatel společnosti 

NOVINKY V SORTIMENTU 

V minulém čísle ZPRAVODAJE jsme se v rubrice Téma měsíce věnovali záchytným vanám, jejichž nabídku jsme rozšířili 
o plastové záchytné vany s vysokou mechanickou odolností a odolností vůči většině chemikálií. 

 

 

 

 

 

PROBÍHAJÍCÍ AKCE 

 Vzhledem k velice pozitivní reakci na tento typ katalogu v předešlém roce, jsme 
 pro Vás připravili aktuální vydání i pro konec roku 2018. V katalogu mimo 
 tradičního průřezu naším sortimentem naleznete i novinky pro rok 2018. Do 
 katalogu jsme připravili přes 150 zajímavých slev, platných do 15. 1. 2019. 

 Pozor! Nepřehlédněte akci zvýhodněné dopravy na našem E-shopu. Ušetřete 
 veškeré náklady  na dopravu v rámci celé ČR při nákupu nad 5 000,- Kč. 

 

 

 

CO JE U NÁS NOVÉHO, CO PLÁNUJEME 

Ve dnech 19. – 20. září 2018 proběhla akce DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v prostorách firem MEVA a MEVA-TEC. Při 
této příležitosti jste si u nás mohli prohlédnout novinky v sortimentu a zúčastnit se prezentace podzemních 
a polopodzemních kontejnerů a představení smart řešení v odpadech. Velmi si vážíme Vaší účasti a těšíme se na další 
setkání.  

https://www.mevatec.cz/
https://www.mevatec.cz/Zachytna-vana-pro-2-sudy-d4813.htm
https://www.mevatec.cz/Zachytna-vana-pro-4-sudy-d4814.htm
https://www.mevatec.cz/Zachytna-vana-pro-IBC-kontejner-d4916.htm
https://www.mevatec.cz/Zachytna-vana-pro-2-IBC-kontejnery-d4927.htm
https://www.mevatec.cz/Kryta-zachytna-vana-pro-2-x-200l-sud-d4938.htm
https://www.mevatec.cz/Kryta-zachytna-vana-pro-4-x-200l-sud-d4949.htm
https://www.mevatec.cz/�
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SBĚRNÉ DVORY – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POMOC 
PŘI ZÍSKÁNÍ DOTACÍ Z FONDŮ EU 

Pojem sběrný dvůr byl definován autorizovanou obalovou společností EKO-KOM 
jako místo určené obcí ke sběru určených složek komunálního odpadu. Jedná se 
o zařízení, které je vybaveno různými druhy obalů a kontejnerů pro 
shromažďování odpadu. 

Zákonem povinné 

Sběrné dvory fungují dle platné legislativy, zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. Sběrné dvory zajišťují plnění 
sběru a krátkodobého skladování. Obec jakožto původce komunálního odpadu musí zajistit možnosti pro třídění 
odpadů a určit místo, kam budou občané odvážet nebezpečné složky komunálního odpadu. Dle § 18 zákona 
o odpadech musí provozovatel sběrného dvora odpady třídit, kategorizovat a zajistit podmínky jejich sběru. 

Důležitým aspektem sběrného dvora je nabídka komplexních služeb. Dvůr musí být nejen dobře přístupný, ale i patřičně 
vybavený vhodnými nádobami včetně potřebného příslušenství. 

Základ sběrného dvora 

Základ vybavení sběrného dvora tvoří tzv. velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery jsou využívány pro sběr mnoha 
složek odpadů, například použitých pneumatik, bílé domácí techniky, kovového odpadu nebo nábytku. Velkoobjemové 
kontejnery jsou standardně dodávány v několika provedeních, od menších vanových kontejnerů, až po velké kontejnery 
typu Avia nebo Abroll. 

Skladování nebezpečného odpadu 

Sběrný dvůr může být dále vybaven zařízením pro skladování nebezpečného odpadu. Do kategorie nebezpečného 
odpadu se řadí jak odpad pevného skupenství, tak i kapalného. Takový materiál představuje nebezpečí jak pro lidi ve 
svém okolí, tak i pro životní prostředí. Pro zabránění poškození zdraví nebo případného úniku do okolí, musí být 
skladovány v obalech pro ně určených. Pro skladování kapalných látek jsou nejčastěji využívané kovové nebo plastové 
sudy, umístěné na záchytných vanách, popřípadě v mobilním skladu, tzv. eko-skladu. Pro skladování pevných 
nebezpečných látek je pak nejčastěji využíváno sudů nebo kovových kontejnerů. Důležitost v tomto případě představuje 
vhodnost materiálu obalu pro danou látku. 

Pro rozšíření komplexnosti služeb je vhodné sběrné dvory rozšířit o nádoby na specifické nebezpečné odpady, jako jsou 
například akumulátory, použité zářivky nebo i nádoby pro separaci standardně tříděného odpadu jako je papír, sklo, 
plasty a bio odpad. 

Nakládání s obaly a odpady 

Vybavení sběrného dvora vhodnými kontejnery a nádobami není jediná priorita. S dováženým odpadem je nutné 
snadno manipulovat. Z tohoto důvodu je zapotřebí neopomenout zařízení pro manipulaci. Vhodné jsou kupříkladu 
vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a zařízení pro manipulaci se sudy. Nedílnou součást sběrného dvora tvoří zařízení 
potřebné pro kontrolu a záznam hmotnosti skladovaného odpadu, což je realizováno instalací váhy s potřebným 
softwarem. 

Pomoc s výběrem vybavení 

Sortiment pro vybavení sběrných dvorů je rozmanitý a vzhledem k různým požadavkům sběrných dvorů v malých obcích 
a velkých městech je možné využít odborného poradenství obchodních zástupců společnosti MEVA-TEC s. r. o. Při 
využití těchto služeb je možné zajistit lepší vybavenost sběrného dvora a umožnit tak potřebné komplexní služby sběru 
odpadu pro danou oblast, kde bude sběrný dvůr fungovat. 

Důležitost 

Důvod pro výstavbu sběrného dvora není pouze legislativní. Kvalitní sběrné dvory zlepšují komfort sběru odpadů pro 
občany a zvyšují tak podíl vytříděného odpadu. Pro více informací můžete kontaktovat společnost MEVA-TEC s. r. o. 
disponující bohatými zkušenostmi v oblasti vybavení sběrných dvorů, obcí a měst.  


