
Průběžné výsledky po snížení četnosti svozu popelnic a nepořádek u nich 

Se zavedením svozu směsného komunálního odpadu 1 x za 14 dnů se většina občanů města 

vypořádala tak, jak bylo touto změnou zamýšleno. Zvýšilo se množství tříděných odpadů a 

snížilo se množství směsných komunálních odpadů v popelnicích uložených na skládku, jak 

je vidět v tabulkách: 

Množství papíru a plastů v tunách z veřejných separačních kontejnerů, porovnání rok 2020 a 2021 

rok komodita 1. Q 2. Q komodita 1. Q 2. Q 

2020 papír 139 133      plast 96      104 

2021 papír 129 159      plast 102      134 
 

Množství směsných komunálních odpadů uložených na skládku v tunách, porovnání rok 2020 a 2021 

rok leden únor březen duben květen červen červenec 

2020 369  315  360  388  380  370  374  

2021 316 262 333 261 274 285 308 

 

Technické služby Havlíčkův Brod využívají uvolněnou svozovou techniku k častějším vývozům 

separačních kontejnerů. 

 
Od dubna 2021, kdy došlo ke změně frekvence ve vývozu popelnic, uběhla již dostačující 
zkušební doba, aby každý vyhodnotil, jak na tom s odpadem v popelnici je. Pokud se  odpad 
do popelnice stále nevejde, je možné, že jsou do nádoby zbytečně vyhazovány využitelné 
odpady či zbytky rostlin. Pro shromažďování využitelných složek jsou po městě rozmístěny 
barevné separační kontejnery. Všechny druhy odpadů lze odevzdat ve dvou sběrných dvorech 
(Reynkova 2886 a Havířská 1124) většinou bezplatně, jen stavební odpady a nevytříděné 
objemné odpady jsou zpoplatněny. 

Připomínáme, že v obecně závazné vyhlášce města o stanovení systému nakládání 

s komunálními odpady jsou pro shromažďování směsného odpadu stanovena tato pravidla: 

 směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob (popelnic) 

 na vlastní náklady se pořizuje dostatečný počet popelnic o přiměřeném objemu 

 do popelnic se ukládá jen odpad zbylý po vytřídění zejména využitelného odpadu 

(papíru, nápojového kartonu, skla, plastů, textilu a obuvi, kovů), nebezpečného 

odpadu, biologicky rozložitelné složky (zbytků rostlin), zeminy a dřeva 

 popelnice se plní tak, aby ji bylo možné uzavřít a odpad z ní nevypadával 

 odpad v popelnici se nezhutňuje. 

Nedodržování těchto pravidel je posuzováno jako porušení obecně závazné vyhlášky a může 

být postihováno.  

U popelnic, které budou přeplněné nebo bude vedle nich volně nebo v pytlích uložený odpad, 

bude při svozu do schránky nebo na popelnici vloženo upozornění na zjištěný stav a pokyny, 

jak postupovat, aby se závadný stav neopakoval. Pracovníci technických služeb v souladu 

s pracovně bezpečnostními pokyny nemají manipulovat s odpadem uloženým mimo nádoby. 

Dokonce i v centru města najdeme místa, kde pravidelně vznikají černé skládky a hyzdí 

veřejná místa. Na hromadě se najdou odpady, které patří do separačních kontejnerů (např. 

kartonový papír, plechovky, plastové lahve od nápojů). V odložených plastových pytlích jsou 

vidět hliníkové plechovky, které se třídí do kontejnerů na kov, papírové či plastové obaly od 

potravin. A přitom hned vedle je kontejner na tříděný odpad.  

     



 
 

Technické služby z veřejných míst tyto černé skládky odklidí, ale jde o zbytečné vydané 

peníze a čas, které by mohly být využity jiným způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


