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TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou 751 31 

 

 

Provozní řád 
Centrum opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou 

 
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne 

 
 

I. Základní pojmy 
 

1/ Provozovatel Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou:  
Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. 
Za Porážkou 1142 
751 31 Lipník nad Bečvou  
IČ: 00097811  
Provozovna: Areál sběrného dvora Svat. Čecha 1422, Lipník nad Bečvou 
  
2/ Odpovědná osoba – ředitel Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o., příspěvkové 
organizace a jím pověřená obsluha. 
 
3/ Poskytovatel věci – občan města Lipníka nad Bečvou, nebo majitel nemovitosti určené  
k bydlení na území města Lipníka nad Bečvou, který nabídne a odevzdá věc k opětovnému 
použití do Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou, za podmínek stanovených  
v provozním řádu.  
 
4/ Příjemce věci – občan města Lipníka nad Bečvou, majitel nemovitosti určené k bydlení na 
území města Lipník nad Bečvou, který přijme věc k opětovnému použití z Centra opětovného 
využití věcí Lipník nad Bečvou, za podmínek stanovených v provozním řádu.  
 
 

II. Obecné informace 
 

1/ Centrum opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou slouží k prodloužení životního cyklu 
věcem, které končí v popelnicích, kontejneru na velkoobjemový odpad a poté na skládce 
komunálních odpadů, jen proto, že stávající majitel pro ně již nenašel využití. Tu samou věc 
však může využít někdo jiný.  
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Provozovatel Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou nabízí občanům možnost, aby 
se mohli tímto způsobem nepotřebných věcí zbavit, a aby věci mohl ještě někdo využít.  
Centrum opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou bylo zřízeno proto, aby se umožnilo 
opětovné použití věcí, kterým se snižuje množství vznikajícího odpadu, zlepšení využitelnosti 
zdrojů a energie s ohledem na prodloužení životního cyklu věcí.  
Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou je v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství města Lipník nad Bečvou – předcházení vzniku odpadů a omezování jejich 
množství. 
 
2/ Využitelné věci pro Centrum opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou jsou zejména: 
  

• malý nábytek včetně zahradního – nečalouněný (židle, stoly, skříňky ...) 

• nádobí a jiné kuchyňské potřeby (mechanické domácí spotřebiče) 

• dekorace do domácnosti (obrazy, rámy, vázy, květináče, drobné dekorační předměty) 

• nářadí 

• sportovní potřeby 

• kočárky, autosedačky, houpačky 

• kufry a tašky  
 
Věci musí být předány čisté, ve funkčním stavu a bez zjevného napadení parazity, škůdci 
nebo infekcemi hub a plísní.  
 
3/ Centrum opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou nepřijímá: 
 

• elektrospotřebiče z důvodů absence revize 
• textil, čalouněný nábytek, matrace, a to z hygienických důvodů 

 
 
4/ O přijetí/nepřijetí věcí do Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou má právo 
rozhodnout, a to i bez udání důvodů, odpovědná osoba (obsluha). 
 
5/ Provozní doba Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou od 1.9.2022: 
 

Vždy v sobotu lichého týdne od 8:00 hod. do 12.00 hod. 
 
 

III. Podmínky poskytnutí a převzetí věci 
 
1/ Centrum opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou slouží jako prostor pro bezúplatné 
předávání nepotřebných věcí. Odložením věci v Centru opětovného využití věcí Lipník nad 
Bečvou, ani její následným předáním příjemci nebo likvidací nevzniká poskytovateli nárok na 
žádnou finanční kompenzaci vůči provozovateli nebo příjemci.  
2/ Příjemce věci je povinen se seznámit se stavem přebírané věci a je si vědom, že věc je věcí 
použitou a nepředá ji za účelem obchodování.  
3/ Poskytovatel souhlasí, že po odevzdání věci do Centra opětovného využití věcí Lipník nad 
Bečvou s ní bude nakládáno v souladu s provozním řádem, zejména, že může být bezúplatně 
přenecháno do užívání příjemci.  
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4/ Provozovatel Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou neodpovídá za škodu či 
újmu způsobenou na majetku nebo zdraví osob užíváním věcí převzatých v Centru opětovného 
využití věcí Lipník nad Bečvou a zároveň neodpovídá za deklarovanou funkčnost věci a nelze 
tedy po poskytovateli ani po provozovateli Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou 
požadovat odstranění vad věci.  
5/ Poskytovatel a příjemce věci je seznámen s tímto provozním řádem a využitím možností 
Centra opětovného využití věcí Lipník nad Bečvou stvrzuje, že provozní řád bere na vědomí.  
6/ V případě nezájmu o věc umístěnou poskytovatelem v Centru opětovného využití věcí Lipník 
nad Bečvou bude věc po marném uplynutí lhůty 2 měsíce odstraněna jako odpad dle příslušné 
vyhlášky města.  
7/ Odpovědná osoba může věc z kapacitních důvodů, nebo v případě znehodnocení věci 
vnějšími vlivy, odstranit i v dřívějším termínu.  
 
 
 
 
 
V Lipníku nad Bečvou, dne 31.08.2022 
 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Zatloukal, v.r. 

      ředitel 
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