
Specifikace sběrného místa -  místa zpětného odběru

Zveřejňované informace

Název místa zpětného odběru Adresa místa zpětného odběru Město PSČ
SLUMBI spol. s r.o. Opavská 828/61 Bílovec 74301

GPS souřadnice sběrného místa

Severní šířka 49° 45” 35'
Východní délka 17° 59” 49'

Otevírací doba:
od -  do od -  do

Pondělí 8:00 17:00
Úterý - -
Středa 8:00 17:00
Čtvrtek - -
Pátek - -
Sobota 8:00 15:00
Neděle - -

Neveřejné informace:
o Otevírací doba pro převzetí odpadních elektrozařízení dopravcem je totožná jako 

otevírací doba pro konečné uživatele
Otevírací doba pro převzetí odpadních elektrozařízení dopravcem:o

od -  do od -  do
Pondělí 7:00 14:00
Úterý 7:00 14:00
Středa 7:00 14:00
Čtvrtek 7:00 14:00
Pátek 7:00 14:00
Sobota - -
Neděle - -

............... ........... ....................

.................................
e-mail: hanka.faitova@slumbi.cz

Interní informace -  nezveřejňované

mailto:hanka.faitova@slumbi.cz


počet sběrných míst na k.ú. obce (včetně např. výkupen druhotných surovin): 2
z toho zapojených do systému nakládání s komunálními odpady: 2

počet maloobchodních prodejen elektro na k.ú. obce (pokud není známo, tak odhad): 4
počet servisů elektro na k.ú. obce (pokud není známo, tak odhad): 2

seznam rozhodnutí o povolení provozu sběrného místa, pokud existuje (druh, vydáno, datum, platnost do)
______ Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 50191/2018 ze dne 16.05.2018, platnost do 31.05.2023

majetkový vztah (obec -  provozovatel sběrného místa)
sběrné místo na pozemku obce -ANO NE
sběrné místo na pozemku firmy ANO NE
obsluha sběrného místa zajištěna pracovníkem obce -ANO NE
obsluha sběrného místa zajištěna firmou ANO NE
smluvní vztah obec— firma

obec je zřizovatelem -ANO NE
obec je jediným vlastníkem firmy ANO NE
obec je majoritním vlastníkem firmy ANO NE
obec vlastní podíl ve firmě ANO NE
žádný majetkový vztah -ANO NE

PROVOZOVATEL SBĚRNÉHO MÍSTA -  SÍDLO
Název SLUMBI spol. s r.o.
IČO, DIČ 64613771 CZ 64613771
ulice, č.p./č.o., obec, PSČ Opavská 828/61, Bílovec, 743 01



POPIS SBĚRNÉHO MÍSTA
celková plocha m2 916 m2

plocha pro zpětný odběr (kapacita)
Kontejner -  počet ks1 volně ložené (max. počet ks)

velké spotřebiče 1 (abroll 40 m3) 0
malé spotřebiče 2 (klecový 2 m3) 0
chlazení 1 (abroll 40 m3) 0
Slouží jako shromažďovací místo i pro jiný druh odpadů nebo pro mobilní sběr? 
Prosíme vypsat (komunální odpady, překládka mobilního sběru)

Komunální odpady, překladiště 
mobilního sběru

VYBAVENOST SBĚRNÉHO MÍSTA

D opravní dostupnost (největší typ vozu, který m ůže do sběrného m ísta  
zajet)

Nad 7,5 tuny

M anipulační technika (např. vysokozdvižný vozík, pa letovací vozík) Rudla, vysokozdvižný vozík ruční

M ožnost vážení (kalibrace, typ váhy - např. m ostová) Můstková váha do 150 kg
Odlučovače, lapače nebezpečných látek Sorbent
Způsob zabezpečení (např. m echanické -  plot, zám ek; elektronické -  
čidla, kam ery)

Mechanické a elektronické zab.

Zavedena evidence zpětně odebraných odpadních elektrozařízení? Ne

ZPŮSOB SHROMAŽĎOVÁNÍ

chlazení
shromažďování2 zpevněná plocha3 přístřešek3 sklad3

Wintejner CH 1x Ano Ne Ne

malé
spotřebiče

shromažďování4 zpevněná plocha3 přístřešek3 sklad3

Miniwin 2x Ano Ne Ne

velké
spotřebiče

shromažďování5 zpevněná plocha3 přístřešek3 sklad3

Wintejner VMS 1x Ano Ne ne

1 V případě, že je možné přistavit
2 Volně ložené nebo WINTEJNER CH (abroll 40 m3)
3 ANO nebo NE
4 bag (0,25 m3), klecový kontejner MINIWIN (2 m3), nebo WINTEJNER VMS (oddělená část cca m3)
5 Volně ložené, WINTEJNER VMS


