
Ze všech veřejných stání separačních kontejnerů v Perknově budou do konce 1. pololetí 2022 

odvezeny barevné nádoby pro papír a plast. Místo nich bude každé stání doplněno dalším 

kontejnerem pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Ostatní nádoby (pro čiré 

a barevné sklo, nápojový karton, kov, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, 

textil a oděvy a vyřazené elektro) zůstanou zachovány. 

Perknov, kde se nachází pouze rodinné domy a jen jeden bytový dům,  byl vybrán jako 

lokalita vhodná pro nový typ svozu odpadů přímo z domácnosti (door to door). Už při jeho 

zavádění byli občané informováni, že dojde ke snížení počtu nádob pro papír a plasty ve 

veřejných separačních stáních, a to zejména proto, že koncentrace zvýšeného počtu 

barevných kontejnerů ve veřejném prostoru nepůsobí esteticky dobře, někde kontejnery 

zabírají parkovací místa, někteří obyvatelé je využívají k odkládání jiných druhů odpadů a 

zakládají v nich černé skládky. Do separačních stání na příjezdových cestách do Perknova 

přivážejí odpad i obyvatelé okolních obcí.  Protože nový systém využívá více než polovina 

Perknovských (aktuálně 70% domácností) a je naším pilotním projektem ke sbírání 

zkušeností, přistoupili jsme v Perknově ke zrušení kontejnerů pro papír a plast.  I z 

ekonomických důvodů nelze dlouhodobě provozovat dva systémy odvozu odpadů. Door to 

door je moderní způsob v nakládání s odpady, ve vytříděném odpadu se nenachází nevhodné 

příměsi, jak tomu bývá v odpadu z veřejných separačních stání.  

K ukládání papíru a plastu z domácnosti využijte: 

 plastové nádoby o objemu 240 l, které bezplatně poskytuje město Havlíčkův Brod a  

jsou měsíčně (každé první úterý v měsíci) vyváženy Technickými službami Havlíčkův 

Brod. Nádoby jsou k vyzvednutí ve sběrném dvoře technických služeb v Reynkově ulici 

2886 v pracovní dny od 7-15 hodin po podpisu smlouvy o zápůjčce nádob, 

 vlastní plastové nádoby i menšího objemu s tím, že budou dodržovány podmínky 

stanovené pro nový systém (tj. měsíční svoz, umístěné na vlastním pozemku a 

umísťované na veřejné prostranství jen na dobu svozu, opatřené QR kódem, který si 

vyzvednete  na ekonomickém odboru Městského úřadu, V Rámech 1855), 

 dva sběrné dvory (v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod, Reynkova 2886 a v areálu 

HBH odpady s.r.o., Havířská 1124), nově je pro vstup vyžadována odpadová karta a 

občanský průkaz, 

 dalších 164 veřejných separačních stání ve městě. 

Pokud se chcete do systému zapojit, ale je pro Vás problematické si nádoby vyzvednout, 

kontaktujte nás a my ve spolupráci s technickými službami zajistíme hromadný dovoz nádob 

k Vaší a dalším nemovitostem v určený den. 

Všem perknovským obyvatelům děkujeme za aktivní přístup v zavádění nového systému 

třídění odpadů. Aktuálně ho využívá 335 domácností. Přivítáme, když se zapojíte do nového 

systému svozu odpadů přímo od domu. Děkujeme za udržování veřejného prostoru 

v čistotě.  

 

Vaše dotazy a objednávky dovozu vyřídíte na e-mailu odpady@muhb.cz a telefonních 
číslech 569 497 204, 569 497 201. 

Více informací k odpadovému hospodářství města najdete na www.muhb.cz/odpady. 
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