
SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

V našem městě sbíráme tyto odpady prostřednictvím Technických služeb Havlíčkův Brod 

(TSHB) do černých plastových popelnic označených "JEDLÉ OLEJE A TUKY" již déle 

a z pohledu legislativy dobrovolně - v obou sběrných dvorech a v areálu střediska městské 

zeleně TSHB. 

V roce 2018 byly novelizovány předpisy odpadového hospodářství, které uložily obcím 

od 1. ledna 2020 mimo jiné povinnost celoročně zajistit místa k oddělenému soustřeďování 

odpadních jedlých olejů a tuků z domácností. I když by město splnilo uvedenou povinnost 

již nastaveným systémem (počet povinných míst legislativa neupřesňuje, jen hovoří v čísle 

množném), přibližujeme postupně tuto službu občanům přiměřeným rozšiřováním 

odkládacích míst. Ještě v roce 2019 tak přibyla nádoba u veřejného WC ve středu města. 

Od roku 2020 pak můžete využít další 3 místa: 

- u areálu společnosti Tepla HB s.r.o. na Sídlišti Pražská vedle separačního stání 

 

- v městské čistírně odpadních vod v Perknově mezi první a druhou vjezdovou branou 

 



- v areálu Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a. s., vstup otevřenou branou - nádoba je 

před vámi cca 30 metrů u vchodu do protilehlé budovy 

 

Aktuálně naleznete v Havlíčkově Brodě rovnoměrně rozmístěných 9 nádob tak, aby bylo 

možné jednoduše zajistit jejich průběžnou kontrolu. Poslední instalace proběhly na žádosti 

občanů v roce 2021 před vstupem do sportovní haly v ulici Ledečská a v roce 2022 

v hasičské zbrojnici Poděbaby. Pokud budete mít tip na zřízení dalšího sběrného místa, 

zašlete jej, prosím, na adresu ozp@muhb.cz (na tuto adresu můžete zaslat i další náměty). 

Odpady vkládejte do nádob v neporušených a dobře uzavřených použitých plastových 

lahvích. V případě, že naleznete přeplněnou nádobu - oznamte, prosím, tuto skutečnost 

na bezplatnou linku TSHB 800 183 549 nebo e-mail ts@tshb.cz. 

Nádoby jsou přístupné vždy podle možností zařízení, kterými jsou kontrolovány: 

Sběrný dvůr 1 - Reynkova 2886 

 letní sezóna (duben – září) pondělí – pátek 7:00 – 18:00, sobota 8:00 – 15:00 

 zimní sezóna (říjen – březen) pondělí – pátek 7:00 – 17:00, sobota 8:00 – 12:00 

Sběrný dvůr 2 - Havířská 1124 

 pondělí - pátek 6:00 – 16:00, sobota 8:00 – 12:00 

Středisko městské zeleně TSHB - Bělohradská 3582 

 letní sezóna (květen – srpen) pondělí – pátek 5:30 – 14:00 

 zimní sezóna (září - duben) pondělí – pátek 6:30 – 15:00 

Veřejné WC - V Rámech 278 

 pondělí - pátek 6:30 - 17:30, sobota 8:00 - 14:00, neděle 8:30 - 12:30 

Teplo HB s. r. o. - Pražská 3551 

 pouze pondělí 6:00 - 15:00 

ČOV Perknov - Okrouhlická 3288 

 pondělí - pátek 6:00 - 15:00 

VaK HB - Žižkova 832 

 pondělí - pátek 6:00 - 18:00 

U vstupu do sportovní haly Ledečská  

 neomezeno 

Poděbaby – vstup zajistí obsluha hospody 

 denně 18:00 – 20:00 
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Děkujeme za spolupráci všem, kteří nádoby využívají. Takto sebrané tuky a oleje jsou 

odbytovány k dalšímu využití. Pokud je vylijete do kanalizace, zanesou kanalizační 

systém a současně mohou být i potravou pro nevítané hlodavce. 

odbor životního prostředí 


