
Od 1. července 2022 do sběrných dvorů pouze s odpadovou kartou a občanským průkazem! 

Od ledna 2022 se změnily podmínky pro vstup do obou sběrných dvorů města a občané města se musí 

při vstupu prokázat odpadovou kartou. Doposud však bylo vydáno jen přes 4 tisíce odpadových karet.   

Při předložení odpadové karty je načten QR kód a obsluze se ukáže 

konkrétní domácnost. Obsluha zaznamená, se kterými odpady občan 

do sběrného dvora přijíždí (plast, papír, kov, nápojový karton, 

objemný odpad, oděvy, izolační materiál – polystyren, nebezpečný 

odpad, jedlé oleje a tuky, bioodpad, dřevo). Množství odpadu a  

hmotnost není zatím přesně zjišťována. Město připravuje sledování 

hmotnosti dováženého odpadu, jeho evidenci a zejména přiřazení k dané domácnosti, jejíž kartou se 

občan při vstupu na sběrný dvůr prokázal. 

Průběžnou analýzou používání odpadových karet byly totiž u některých domácností  zjištěny významně 

vyšší počty návštěv sběrného dvora. Např. během prvních tří měsíců roku dokázala jedna domácnost 

žijící v bytě na sídlišti navštívit sběrný dvůr 49 x. Zaznamenány byly i četnější vstupy u některých 

občanů, kteří mají v místě bydliště sídlo nebo provozovnu pro podnikatelskou činnost. Četnost vstupů 

ani množství odpadů není ve sběrných dvorech zatím limitováno, ale vyšší četnost vstupů na sběrné 

dvory je a bude přezkoumávána. U vybraných podnikatelských subjektů proběhne  kontrola podle 

zákona o odpadech, zda jako původci odpadů plní povinnosti podle zákona. Podnikající osoby mohou 

sběrný dvůr využívat, ale všechny dovezené odpady se musí zvážit a zaplatit dle ceníku.  

Na četnější návštěvy sběrných dvorů zejména s objemným odpadem lze nahlížet i tak, že ten, kdo 

odkládá více odpadů, než je pro domácnost běžné a může vůbec vyprodukovat, protizákonně využívá 

systém města a právo na odložení odpadu daného občana na sběrném dvoře tak nemusí být 

respektováno. Takový občan se vystavuje nebezpečí zablokování odpadové karty. 

Při kontrolách přímo ve sběrných dvorech bylo zjištěno, že dochází k půjčování odpadových karet 

obyvatelům okolních obcí nebo podnikatelům. Upozorňujeme, že odpadová karta je přenosná pouze 

v rámci domácnosti pro odpad, který vznikne v bytě či rodinném domě! Někteří přijíždějící na dvorech 

netřídí odpad do určených kontejnerů a vše vyhazují do kontejneru na směsný komunální odpad. 

Takové nakládání s odpady je rovněž nepřípustné, protože zákon o odpadech ukládá povinnost třídit 

odpad. Jednoznačně nejvzornějšími návštěvníky sběrných dvorů jsou senioři, kteří dovezené odpady 

pečlivě roztřídí. 

Občany města upozorňujeme, že od 1. července 2022 je vstup do sběrných dvorů umožněn výhradně 

jen s odpadovou kartou a občanským průkazem! Původně uváděný termín do konce února byl 

prodloužen, aby se o novince dozvědělo co nejvíce občanů a měli dostatečný čas si odpadovou kartu 

zařídit. Občanský průkaz bude sloužit k ověření trvalého pobytu z důvodu zjištěného zneužívání 

sběrných dvorů při odkládání odpadů. V případě zjištění neoprávněného použití odpadové karty 

nebude umožněn vstup do sběrných dvorů a odpadová karta bude předána městskému úřadu 

k dalšímu řešení. 

V případě, že občan přijíždí se zpoplatněným odpadem (např. stavební odpad), obdrží na vstupu 

do sběrného dvora průvodku a jede rovnou k váze v horní části sběrného dvora, kde mu odpad zváží a 

na místě zaplatí dle schváleného ceníku. Upozorňujeme, že lze platit jen v hotovosti. 

Do obou sběrných dvorů mohou občané bez ohledu na jejich trvalý pobyt ukládat bezplatně 

vyřazené elektro, zářivky a baterie v rámci zpětného odběru vyřazených výrobků. 


