
 

P R O V O Z N Í    Ř Á D 
 

Centrum pro předcházení vzniku odpadů (Re-use centrum) 
 

1. Základní údaje:  

 
Umístění Re-use centra: Smetanova 4588/9, 46601 Jablonec nad Nisou 

Provozovatel: Severočeské komunální služby s.r.o. 
Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou 

Odpovědná osoba (obsluha): Radek Pivrnec 
  

2. Charakteristika centra:  
 

Centrum má za cíl prodloužit životní cyklus věcem, které by skončily v popelnici, 
sběrném dvoře a poté třeba na skládce, a to jen proto, že původní majitel již pro 

ně nenašel využití. Tu samou věc však může využít někdo jiný. Město Jablonec 
nad Nisou se tak snaží o minimalizaci vzniku odpadů a opětovné využití již 

vzniklých výrobků. Systém Re-use managementu je v souladu s Plánem 
odpadového hospodářství města a s obecně závaznou vyhláškou o odpadech. 

Odevzdat předměty do Re-use centra mohou výhradně občané města Jablonec 
nad Nisou. 

Zakoupit předměty může široká veřejnost. 
  

3. Provozní údaje:  
Otvírací doba: 

 
Pondělí:  8 - 17 

Úterý:  8 - 17 
Středa:  8 - 17 

Čtvrtek:  8 - 17 
Pátek:  8 - 17 

Sobota:  8 - 14 
Neděle:  zavřeno 

 
Předměty je možné předat také obsluze na Překladišti Proseč, odkud budou 

následně převezeny do provozovny Re-use centra ve Smetanově ulici. 
 

Centrum pro předcházení vzniku odpadů přijímá tyto předměty: 

 

• Drobný nečalouněný nábytek (včetně zahradního, židle, stoly, skříňky, 

dětský nábytek, …)  

• Zařízení a vybavení domácnosti (keramické, porcelánové i skleněné 

nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, nože, stínidla, mechanické 
nářadí, hodiny, přepravky, bedny, …) 

• Obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, 
zahradní náčiní, mechanické domácí spotřebiče, … 

• Mediální produkty (CD, DVD, knihy, časopisy, pohlednice, …) 

• Hračky a sportovní vybavení (lyže, sáně, kola, …) 



 

Centrum pro předcházení vzniku odpadů nepřijímá tyto předměty:  

• Čalouněný nábytek a matrace (z hygienických důvodů)  

• Oděvy a obuv 

• Zvířecí hračky a pelechy 

• Elektrospotřebiče a elektronika 

• Zničené, nekompletní, nepoužitelné předměty 

• Předměty vykazující nebezpečné vlastnosti 

 
 

Všechny předměty přijímané do Re-use centra budou přebírány pouze čisté a 

funkční.  
Do Re-use centra budou vybírány využitelné použité věci, které budou před 

umístěním posouzeny. O zařazení předmětů do Re-use centra má právo 
rozhodnout pouze odpovědná osoba (obsluha Re-use centra) a to i bez udání 

důvodu.  
 

 

 

 

4. Pravidla převzetí / předání předmětů:  

• Převzetím vhodného předmětu obsluhou Re-use centra dochází k jeho 

zařazení do evidence Re-use centra.  

• Jedná se o bezúplatné a nevratné předání předmětu. Předávající tímto 

okamžikem ztrácí veškerá vlastnická práva k předávanému předmětu.  

• Kupující (zájemce) je povinen seznámit se před převzetím se stavem 

kupovaného předmětu. Uhrazením kupní ceny bere kupující na 
vědomí, že kupovaný předmět je věcí použitou a kupujícímu nenáleží 

právo z vadného plnění, či právo na reklamaci, a to ani v případě zjištění 
skrytých vad u zakoupeného předmětu.  

• Město ani provozovatel Re-use centra neodpovídá za škodu či újmu 

způsobenou na majetku nebo zdraví osob užíváním převzatého 
předmětu.  

• S odloženými předměty, které nebudou dále použity, tj. nebude zájem 
o jejich další využití, bude dále nakládáno jako s odpadem. 

• Dárce (předávající) i kupující (zájemce) je seznámen s tímto provozním 
řádem a předáním či uhrazením kupní ceny předmětu stvrzuje, že 

provozní řád bere na vědomí a že mu rozumí. Výtěžek z prodeje 
poputuje na veřejnou sbírku „Opětovným využíváním ke zkrášlení 

veřejného prostoru“, která podpoří výsadbu zeleně, ošetřování stromů, 
obnovu parků a pořízení a údržbu herních prvků na dětských hřištích 

v Jablonci nad Nisou. 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
5. Ceník odložených předmětů:  

 

• Menší předměty více opotřebené               10 Kč/ks 

dekorace, drobné nádobí, talíře, hračky, knihy, CD, … 

• Větší předměty více opotřebené     20 Kč/ks 

nádobí, hračky, hodiny, nábytek, přepravky, …    

• Předměty zachovalé a funkční menší    30 Kč/ks 

obrazy, nábytek, nádobí, stínidla, autosedačky, hračky, … 

• Předměty zachovalé a funkční větší    50 kč/ks 

hudební nástroje, dětský nábytek, sportovní vybavení, … 

• Předměty kvalitní a funkční menší     100 Kč/ks 

obrazy, nářadí, mechanické domácí spotřebiče, …  

• Předměty kvalitní a funkční větší     150 Kč/ks 

hudební nástroje, nábytek, sportovní vybavení, kočárky, … 

• Zánovní předměty       200 Kč/ks 

hračky, sportovní vybavení, dětské vybavení, nábytek, … 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


