
Sběrná místa 
 
Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. 

V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce 

odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu na osobu a rok. Jedná se zejména o 

odpady, které nemohou být díky svým rozměrům uloženy do běžné nádoby na 

komunální odpad (koberce, linoleum, nábytek) či odpady ze zeleně. 

 

 
Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:   
 
- 4 pneumatiky z osobního automobilu za rok   
- nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, kyseliny, léky, oleje, baterie...)  
- papírové, plastové, skleněné obaly  
- kompozitní obaly 
- textilní materiály  
- elektro-odpad (ledničky, televize, PC, sporáky, bojlery…) 
- zářivky, výbojky, akumulátory 
- biologicky rozložitelný odpad 
 
 
Sběrný dvůr Ampérova ulice 
Tel: 485 152 258 
Provozní doba: Po, Út………7.00-17.00 hodin 
                         St…………...7.00-20.00 hodin 
                         Čt,  Pá……... 7.00-15.00 hodin 
                         So…………..9.00-15.00 hodin 
 
 
Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 
 
- 4 pneumatiky z osobního automobilu za rok   
- papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly  
- kompozitní obaly          
- textilní materiály      
- biologicky rozložitelný odpad 
 
 
Sběrné místo ul. Dr. Milady Horákové 
Tel: 485 105 167 
Provozní doba: Po-Ne……….8.00-20.00 hodin (MIMO STÁTNÍ SVÁTKY!!!) 
                         polední přestávka ……….12.00-12.30 hodin 
 



Objemným odpadem se rozumí domovní odpad a odpad podobný domovnímu odpadu, který 

vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do sběrných nádob o objemu 1,1 

m3. Mezi objemný odpad nepatří stavební suť, zbytky betonu, cihel a tašek, nebezpečné 

odpady, odpady z demontáže aut a podobně. 

 

Stavební odpady jsou ve sběrném dvoře přijímány za úplatu dle aktuálního ceníku. 

 
Odpady přesahující stanovené limity nebudou do sběrného místa přijaty 
 
 
Více informací na http://www.asa-group.com/cs/Ceska-republika/Provozovny/A-S-A-
Liberec-s-r-o.asa 
 
 
 
Ve sběrném dvoře a sběrném místě může odevzdat zdarma odpad každý občan 

města Liberce, který má trvalý pobyt na území města Liberce a prokáže se 

občanským průkazem nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území 

města, ale je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce a prokáže se 

dokladem o zaplacení místního poplatku za komunální odpad. 

 
 


