
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT? 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! Více informací na 
www.muhb.cz/odpady

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

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

NEMŮŽE, SPOJENÉ SÍLY DOKÁZALY.”

PLAST

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

PAPÍR

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
uhlový a voskovaný papír

Plast a papír třiďte do žlutých
a modrých nádob.

V den svozu nebo den před svozem 
přistavte nádobu před dům. 

Plastový i papírový odpad sešlapávejte, 
abyste ušetřili místo v nádobě!



PROČ ZAVÁDÍME SBĚR PAPÍRU
A PLASTU OD DVEŘÍ?

JAK SE ZAPOJIT DO NOVÉHO
SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ?

Šetříme životní prostředí. Vytříděné 
odpady zbytečně neskončí na skládce, 
ale stanou se druhotnou surovinou, 
která se využije pro další zpracování a 
výrobu nových produktů. Nemusíme 
tak plýtvat omezenými zdroji, které 
nám planeta nabízí.

Maximální pohodlí – už nebudete 
muset s papírovým a plastovým 
odpadem chodit ani jezdit nikam 
daleko, ale jednoduše ho vynesete 
do nádoby, která patří k vašemu 
domu. 

Vyhnete se přeplněným kontej-
nerům – už se vám nestane, že do-
razíte ke kontejnerům a nebudete 
mít kam vyhodit odpad.
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JAKÉ JSOU VÝHODY
PRO OBČANY?

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

5 Nádoby musí stát na vašem pozemku 
nebo uvnitř domu. Ke svozu je přistavte 
nejdříve den předem (aby nedošlo 
k odcizení nebo poškození cizím zavině-
ním). Po výsypu nádobu zase vraťte 
na své místo.

6 V případě potřeby musíte umožnit pro-
vedení kontroly umístění nádob a jejich 
užívání.

7 Hromadná distribuce nádob proběhne 
ve čtvrtek 24. 2. od 10 do 17 h ve sběr-
ném dvoře technických služeb na adrese 
Havlíčkův Brod, Reynkova 2886. 
Po tomto termínu bude možné zde 
nádoby vyzvednout v pracovní dny 
od 7 do 15 h. 

Zavedení nového systému nepovede 
ke zrušení sběrných hnízd, ale může dojít 
ke snížení počtu sběrných nádob na plast 
a papír. 

Papír a plast bude poprvé svezen ve čtvrtek
7. 4. 2022 a pak pravidelně každý první 
čtvrtek v měsíci.

KDY ZAČNE SVOZ PAPÍRU A PLASTU? 

8 Nádoby budou označeny QR kódem, 
který se při svozu načte do evidenčního 
systému, a město tak získá ucelený pře-
hled o tom, kolik odpadu se svezlo, 
o druhu odpadu i jeho objemu. 

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

3 Rodinné domy získají jeden set nádob 
na plast a papír, v bytových domech 
dostanou jeden set nádob tři byty spo-
lečně. Rekreační objekty do nového sys-
tému nebudou zapojeny, proto žádné 
nádoby neobdrží. 

4 Nádoby musí být vždy v den svozu po-
staveny před dům a nesmí se nijak pře-
souvat nebo měnit s nádobami u jiných 
domů.

VÍCE INFORMACÍ 
ZJISTÍTE NA odpady@muhb.cz 569 497 201569 497 204

TĚŠÍME SE PROTO NA BUDOVÁNÍ 
MĚSTA S MINIMEM ODPADU.

VĚŘÍME, ŽE ODPADY PEČLIVĚ TŘÍDÍTE 
A DO NOVÉHO SYSTÉMU SE AKTIVNĚ 
ZAPOJÍTE. 

V lednu 2021 nabyl účinnosti nový zákon 
o odpadech, který se opírá o směrnice Ev-
ropské unie a výrazně navyšuje poplatky za 
ukládání odpadu na skládku. Zároveň také 
vyžaduje, aby města i obce v roce 2025 
dosáhly 60% míry třídění. V Havlíčkově 
Brodě jsme v roce 2020 vytřídili pouhých 
46,5 %, proto máme ke splnění cílů stále 
daleko a musíme podniknout kroky 
ke změně. 


