
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. 

Sečská 809, 

53701 Chrudim 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Re – Use centra Chrudim 

1.) Základní údaje:  

Provozování a obsluhu Re – Use centrum Chrudim zajišťuje: 

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. 

Sečská 809, 537 01 Chrudim 

IČO: 25292081 

Tel.: 469 630 007     Mobil: 734 766 343 

E-mail: sbernydvur@tschrudim.cz 

Vedoucí pracoviště: Jiří Ohryzek 

  

2.) Umístění a provozní doba Re – Use centra 

 Re – Use centrum Chrudim je umístěno v areálu sběrného dvora Chrudim, 

Obce Ležáků 

 Provozní doba Re – use centra je shodná s provozní dobou Sběrného 

Dvora 

3.) Obecné údaje  

Re – Use centrum Chrudim bylo zřízeno v rámci environmentálně- sociálního 

projektu spočívajícího v zavedení re-use managmentu, kdy se jedná o umožnění 

opětovného použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího 

odpadu a snižuje sociální rozdíly tím, že systém re-use zpřístupní zboží lidem 

s nízkými příjmy a celkově prodlužuje životní cykly jednotlivých předmětů  

4.) Princip projektu Re- use 

Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitelných předmětů společnosti 

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., která je prostřednictvím Re- Use 

centra zpeněží za symbolickou cenu, čímž zajistí pro konkrétní předmět opětovné 

využití a rovněž získá prostředky na financování útulku pro psy Chrudim.  
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5.) Specifické údaje Re- use centra Chrudim  

a) Odložením předmětů ve Re – Use centru, které je umístěno ve sběrném 

dvoře Chrudim, dochází k bezúplatnému a nevratnému převedení 

vlastnictví k movité věci z dárce na technické služby Chrudim 2000 spol. 

s r.o.  

b) Kupující je dle tohoto řádu Re – Use centra Chrudim povinen seznámit 

se před koupi se staven kupovaného předmětu. Uhrazením kupní ceny 

kupující bere na vědomí, že kupovaný předmět je věcí použitou 

c) S ohledem na charakter předmětů nabízených k prodeji na tomto Re – 

Use centru a s ohledem na účel prodeje, kupujícímu nenáleží právo 

z vadného plnění, či právo na reklamaci, a to ani v případě zjištění skryté 

vady u zakoupeného předmětu. 

d) Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. neodpovídá za škodu či újmu 

způsobenou na majetku nebo zdraví osob užíváním předmětů 

zakoupených v Re – Use centru. 

e) Dárce nebo kupující je seznámen s tímto provozním řádem a odložením 

předmětu nebo jeho koupí stvrzuje, že provozní řád bere na vědomí a 

souhlasí s využitím odloženého předmětu nebo částky vynaložené na 

koupi předmětu pro účely útulku pro psy Chrudim.  

 

 

 

         ředitel společnosti 
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Ceník odložených předmětů  

Re – Use centra Chrudim 

 

1.) Drobné a částečně poškozené předměty  10,- Kč/ks 

Drobné nádobí, hrnky, drobná bižuterie, příbory, řemeslné nářadí, květináče, hračky, knihy, CD 

2.) Větší předměty a drobné zachovalé předměty  20,- Kč/ ks 

Sportovní potřeby, nářadí, hračky, zřizovací předměty v domácnosti, knihy, stínidla 

3.) Zachovalé a funkční předměty menšího rozsahu 50,-Kč/ks 

Kufry, kabelky, budíky mechanické, hudební nástroje, lyže, obrazy, velké knihy (encyklopedie, 

atlasy) 

4.) Zachovalé a funkční předměty většího rozsahu  100,-Kč/ks 

Kola, šlapací šicí stroje, obrazy, autosedačky, kočárky, hodiny mechanické,  

5.) Kvalitní a zachovalé předměty    200,-Kč/ks 

Kola, šlapací šicí stroje, obrazy, hodiny, kočárky 

 

 Do Re – Use centra Chrudim nelze odložit 

Nábytek, jakoukoli elektroniku, oblečení, čalouněné 

předměty, zvířecí hračky a pelechy  

 

       ředitel společnosti 

 


