
Odpady v době rekonstrukce sběrného dvora 

V říjnovém čísle městského zpravodaje bylo oznámeno plánované uzavření sběrného dvora na ulici 

Tyršova. Sběrný dvůr je uzavřen z důvodu jeho kompletní rekonstrukce a modernizace. Uzavření je 

plánováno na období od 15.11.2022 do května 2023. Firma Recovera Využití zdrojů a.s., která 

v Modřicích zabezpečuje provoz sběrného dvora, na toto období přichystala náhradní mobilní svoz 

odpadů.  

Velkoobjemový odpad, suť, nebezpečné odpady, pneumatiky 

Mobilní svoz proběhne zpravidla dvakrát za měsíc v sobotu v termínech 3.12., 17.12., 7.1., 21.1., 4.2., 

18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 6.5. a 20.5. V tyto dny bude u fotbalového hřiště přistaven kontejner 

na velkoobjemový odpad a ve vybraných termínech také na suť, nebezpečný odpad nebo pneumatiky. 

Občané města mají možnost využít přistavené kontejnery v čase od 8:00 do 11:00. Bohužel nebylo 

možné dojednat delší časový interval, neboť kontejnery musí být ve stejný den vyvezeny na úložiště 

odpadů, která zavírají ve 12:00. 

 



Elektrozařízení 

Elektrozařízení z domácností bude možné od 1.12.2022 odevzdávat ve sběrném středisku odpadů SSO 

Malínská v Brně - Tuřanech, které se nachází na ulici Měšťanská. Budou zde přichystány dvě klece na 

elektrozařízení pro občany města Modřice. Z kapacitních důvodů nebylo možné tyto klece umístit do 

nejbližšího SSO v Brně - Chrlicích. Telefonní kontakt na SSO Malínská je 606 914 766, pro zobrazení 

polohy můžete využít webové stránky společnosti SAKO Brno www.sako.cz/sberna-strediska-a-

kontejnery/cz/. Provozní doba střediska je následující: 

Po   13-18 

Út-Pá    9-13 a 14-18 

So-Ne    9-12 a 13-17 

SSO Malínská bude možné využít pouze k odevzdání elektrozařízení, nikoli libovolného odpadu!       

 

Kovy 

K odevzdání kovového odpadu prosím využijte výkupny kovů v okolí. V blízkosti Modřic drobný výkup 

kovů od občanů provozuje např. firma REMET, vstup do výkupny je v Přízřenicích z ulice Moravanská 

v blízkosti železničního přejezdu. Provozní doba výkupu od občanů je následující: 

Po-Pá    7-16 

So    7-12 

 

Bioodpad 

V době vegetačního klidu, od prosince do února, využijte pravidelný měsíční svoz bioodpadu od domu. 

V období od března do listopadu je možné využít svoz bioodpadu od domu každý týden. V tomto 

období je dále jednou za 14 dnů (sudý týden v pondělí) přistaven kontejner na bioodpad u fotbalového 

hřiště. Svoz kontejneru probíhá po jeho naplnění. 

Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení, v květnu příštího roku nám bude odměnou zrekonstruovaný 

sběrný dvůr. 

Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.  


