
Sběrný dvůr – pozor změna! 

Od 2.května 2018 bude ukončen provoz sběrného dvora  v ul. Za Stínadly. Sběrný dvůr je 

přesunut do areálu společnosti Služby Telč (ul. Radkovská). V areálu Služeb Telč mohou 

občané města odložit zdarma veškeré své odpady, vč. nebezpečných odpadů. Rovněž 

provozní doba je upravena (rozšířena) tak, aby maximálně vyhovovala občanům města. 

Město Telč vypovědělo v počátku letošního roku smlouvu se společností FCC Dačice, s.r.o. 

zajišťující provoz sběrného dvora v ul. Za Stínadly. Důvodem pro výpověď je podpora 

městské společnosti a zároveň fakt, že veškeré služby sběrného dvora jsou již nyní plně 

k dispozici v areálu společnosti Služby Telč (ul. Radkovská). Sběrný dvůr Za Stínadly Město 

Telč každoročně financovalo částkou přesahující 1 mil. Kč. 

V areálu Služeb Telč mohou občané města odložit zdarma veškeré své odpady, vč. 

nebezpečných odpadů. Informace o provozu sběrného dvora Služeb Telč naleznete rovněž 

ve sběrovém kalendáři.  

Kde se sběrný dvůr nachází: V sídle společnosti Služby Telč, spol. s r.o., na Radkovské ulici 

č.p. 560.  

 

Provozní doba:  Po-Pá 6.00-18.00 hod., polední přestávka 10.30 – 11.30 hod. 
So 8.00-11.30hod.  

 

Kontakt:  Služby Telč, spol. s r.o. 
tel.: +420 777 703 490, +420 567 243 037 
e-mail: janek@sluzbytelc.cz 
 



Sběrný dvůr – Služby Telč 

Co je zde možné bezplatně odložit:  Papírový, 

kovový, skleněný, velkoobjemový odpad a veškeré 

nebezpečné odpady - baterie, zbytky barev, zářivky a 

ostatní odpad s obsahem rtuti, zbytky spotřební 

chemie, olej, použité olejové filtry atd. za podmínek 

uvedených v provozním řádu na sběrném dvoře. 

Sortiment sběrného dvora je rozšířen o možnost 

ukládání odpadů se zbytky azbestu a obsahující 

azbest (eternitové šablony, roury apod.). Vzhledem k 

náročnosti likvidace odpadu se zbytky azbestu je však množství tohoto odpadu omezeno na 

400 kg za číslo popisné/rok. Stavební odpad mohou občané města ukládat za úhradu dle 

platného ceníku a za podmínek uvedených v provozním řádu v areálu sběrného dvora. 

Menší množství stavebního odpadu je možné uložit bezúplatně (omezení na 400 kg/za číslo 

popisné/rok). Pozor, stavební odpad nesmí obsahovat části s obsahem nebezpečných látek 

a azbestu! 

  
 


