Místem zpětného odběru pneumatik jsou autoservisy a místa prodeje pneumatik.
Ne sběrné dvory či obecní systémy sběru odpadu.
Pneumatika už není komunální odpad.
Místa zpětného odběru / MZO / odebírají pneumatiky bez ohledu na nákup, prodej, či poskytnutou službu
bezplatně od konečných uživatelů (občan, podnikatel) tj. těch, kteří využívají pneumatiky výhradně pro svoji
potřebu.
Pneumatiky musí být čisté, bez disků a bez dalšího komunálního odpadu. V případě, že jsou znečištěny a
místo zpětného odběru má důvodnou obavu, že může dojít ke kontaminaci provozovny či ohrožení zdraví
jeho zaměstnanců, lze převzetí odmítnout.
Upozorňujeme, že jestliže místo zpětného odběru odmítne bezdůvodně přebrat pneu či sběr jakkoli
zpoplatní, konečný uživatel si může stěžovat u České inspekce životního prostředí, případně u společnosti
ELTMA.
Donese-li občan pneumatiku na sběrný dvůr, pak s největší pravděpodobností vždy skončí v odpadech a pro
obec to představuje vyšší finanční náklady na odpadové hospodářství, což se odrazí v místním poplatku za
odpady.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa
zpětného odběru.
Výrobci/dovozci pneumatik plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik
v individuálním systému (samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo prostřednictvím
kolektivního systému.
V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech
Republic s.r.o. (ELTMA).
Pro odevzdání pneumatik můžete využít například těchto sběrných míst v našem nejbližším okolí:
Adresa
Přerov 750 02, 9. května 113

Firma
Jiří Heinz s.r.o. Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch
office Czech Republic, org. složka
Přerov 750 02, Kojetínská 3036/56 Autoklimeš s.r.o. TOMKET, s.r.o.
Přerov 750 02, Kojetínská 77
Kornel Kolář Autosport s.r.o. TOMKET, s.r.o.
Přerov 750 02, Lověšice
PETROIL CZ s.r.o. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR
s.r.o.
Přerov 751 24, Olomoucká 440/44 Autocentrum Přerov CZ s.r.o. Porsche Česká republika
s.r.o.
Přerov 750 02, Polní 3258/17
LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ s.r.o.
Přerov 750 02, PolníI 14
F. 67 s.r.o. FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
Přerov 750 02, Tržní 3130/3b
CMN s.r.o. Renault Česká republika, a.s.
Přerov 751 24, U Silnice 70/7
SIBOM s. r. o. Van den Ban Autobanden B.V.
Přerov 751 24, U Silnice 13/36
Robert Jedlička POLMER, spol. s r.o.
Holešov 769 01, Količín 8
František Navrátil IHLE CZECH, s.r.o.
Holešov 769 01, Palackého 1385
Lubor Kundera Pneuservis FLEKC s.r.o.
Holešov 769 01, Tovární 1250
DOBE - CAR s.r.o. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR
s.r.o. Holešov

