
TŘÍDĚNÍ A SBĚR 
PAPÍRU A PLASTU
VE VAŠICH DOMÁCNOSTECH

Havlíčkův Brod modernizuje odpadové hospodářství.
Nebuďme lhostejní a přistupujme k odpadům zodpovědně.
Předcházejme jejich vzniku a třiďme! 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

„PROTO JEST OBEC, JEST SPOLEČNOST,
ABY CO JEDNOTLIVÝ SÁM DOVÉSTI

NEMŮŽE, SPOJENÉ SÍLY DOKÁZALY.”

www.muhb.cz/odpady
odpady@muhb.cz

569 497 204
569 497 201

VÍCE INFORMACÍ 
ZJISTÍTE NA



1

5

4

6

7

2

3

Na základě smlouvy o 5leté výpůjčce
a následném darování zdarma dostanete 
240l nádoby na třídění odpadu. Smlouva 
bude uzavírána při distribuci nádob. 
Přiložený vzor smlouvy slouží jen pro
seznámení s jejím obsahem.

Pro zapojení do systému se nemusíte 
registrovat, ale urychlíte tím výdej nádob. 
Přiložený formulář je možné odevzdat 
osobně na ekonomickém odboru 
městského úřadu (V Rámech 1855) nebo 
jej vyplnit elektronicky na
www.muhb.cz/odpady.

Rodinné domy získají jeden set nádob na
plast a papír, v bytových domech 
dostanou jeden set nádob tři byty společ-
ně. Rekreační objekty do nového systému
nebudou zapojeny, proto žádné nádoby 
neobdrží.

V rodinné zástavbě musí stát nádoby na 
vašem pozemku nebo uvnitř domu. Ke svozu 
je přistavte nejdříve den předem (aby nedošlo 
k odcizení nebo poškození cizím zaviněním). 
Po výsypu nádobu zase vraťte na místo na 
vašem pozemku. Je zakázáno nádoby měnit 
s nádobami u jiných domů. 

V případě potřeby jste povinni umožnit 
provedení kontroly umístění nádob a jejich 
užívání. 

Distribuce nádob proběhne 5. 5. 2022 od 10 
do 17 h v nové obytné zóně Rozkoš u komunit-
ního domu pro seniory, Havlíčkova 4133. Po 
tomto termínu budou nádoby k vyzvednutí ve 
sběrném dvoře technických služeb (Reynkova 
2886) v pracovní dny 7 – 15 h.

Všechny nádoby jsou označeny speciálním QR 
kódem, který se při svozu načte do evidenční-
ho systému. Město tak získá ucelený přehled
o tom, kolik odpadu a odkud se svezlo. 

JAK SE ZAPOJIT DO NOVÉHO
SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ?
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fólie, sáčky 
plastové tašky
PET láhve
obaly od kosmetických prostředků
obaly od pracích prostředků
kelímky a krabičky od potravin
nápojové kartony od mléka, 
džusů a vína

CO NEPATŘÍ DO PLASTU?CO PATŘÍ DO PLASTU?

obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek
novodurové trubky
podlahové krytiny 
obaly se zbytky čisticích prostředků
obaly se zbytky potravin
polystyren
molitan

CO NEPATŘÍ DO PAPÍRU?CO PATŘÍ DO PAPÍRU?

časopisy, noviny a reklamní letáky
sešity
zmačkané krabice a karton
papírové obaly
lepenka
papír s kancelářskými sponami
obálky (i s fóliovým okénkem)

celé svazky knih

termopapír

účtenky z termopapíru
použité dětské pleny, papírové
kapesníčky a utěrky

mastný papír

ZAVEDENÍM SYSTÉMU MŮŽE DOJÍT KE SNÍŽENÍ POČTU SBĚRNÝCH NÁDOB 
NA PAPÍR A PLAST VE VEŘEJNÝCH SEPARAČNÍCH STÁNÍCH.

Svoz začne6. 6. 2022 a pak pravidelně každé první pondělí v měsíci.


