
První výsledky po snížení četnosti svozu občanských popelnic a zvýšení četnosti odvozu 

separovaného odpadu 

Jsme rádi, že můžeme poděkovat všem, kteří pochopili rozhodnutí města o změně 

frekvence odvozu směsného komunálního odpadu 1 x za 14 dnů a správně zareagovali 

zvýšením třídění.  

Systém odvozu byl změněn v dubnu a již v tomto měsíci evidujeme po stoupající produkci 

směsného komunálního odpadu snížení, které se potvrdilo i v květnu a je uvedeno níže 

v tabulce.  Zároveň dochází ke zvyšování množství zejména papíru a plastů vhozených do 

barevných separačních nádob. A to je trend, ve kterém bychom měli všichni společně 

pokračovat. Platíme méně za odpad uložený na skládce a zvyšujeme množství tříděného 

odpadu (v roce 2025 musí město zrecyklovat 60 % komunálních odpadů). 

Leden 2021 Únor 2021 Březen 2021 Duben 2021 Květen 2021 

316 t 261 t 332 t 261 t 274 t 

V souvislosti se změnou frekvence odvozu směsného komunálního odpadu se vedle 

některých popelnicových nádob ve městě začaly objevovat odložené odpady, nejčastěji 

v plastových pytlích. Platí, že odpad musí být uložený ve sběrné nádobě - popelnici a 

nádoba se plní tak, aby ji bylo možné zcela uzavřít a odpad z ní nevypadával a obsah 

popelnice nesmí být  zhutňován, aby bylo možné ho vysypat do svozového vozu. Tím se 

eliminuje i zápach a výskyt obtíženého hmyzu i hlodavců. 

Technické služby Havlíčkův Brod zvýšily četnost vývozu barevných separačních kontejnerů. 

Přesto se může stát, že někdy zjistíte přeplněné kontejnery, pak prosím, volejte 

bezplatnou telefonní linku Technických služeb Havlíčkův Brod  800 183 549 nebo oznamte 

pomocí aplikace T-MAPY. 

Pokud během 2 týdnů vyprodukujete více směsného odpadu, než činí objem popelnice, 

doporučujeme toto řešení: 

 nejprve se zaměřit na důkladnější separaci odpadů z domácnosti a neukládat do 

popelnice to, co tam nepatří (např. tříděný odpad patřící do barevných separačních 

kontejnerů, rostlinné odpady, stavební odpady) 

 pořídit si větší nebo další popelnici a vyzvednout si na ekonomickém odboru města 

příslušný (další) QR kód, a ten na popelnici nalepit (bez vylepeného QR kódu nebude 

popelnice vyvážena, pořízením další popelnice se nenavyšuje místní poplatek za 

odpad) 

 jde-li o popelnice u bytového domu, je vhodné nádoby nebo přístřešek pro 

popelnicové nádoby zajistit tak, aby do nich nemohly být ukládány odpady cizími 

osobami (např. uzamykáním, přemístěním nádob z veřejného prostranství a 

vyndáváním jen v den svozu a opětným úklidem) 

 zapamatovat si nebo poznamenat např. do kalendáře, zda se z vaší ulice odváží 

odpad v lichý nebo sudý týden, aby se vám odvoz neprodloužil na měsíc. 

Děkujeme všem za trpělivost a těšíme se, že i příští zprávy o množství skládkovaného a 

vytříděného odpadu budou pozitivní.  

Další plánovanou novinkou bude zavedení zkušebního svozu odpadu přímo od domovních 

dveří (odborný termín door to door) ve vybrané části města již od podzimních měsíců. Svoz 

se bude týkat nejprve plastů a papíru, přičemž svozové nádoby do jednotlivých domácností 

budou pořízeny na náklady města. Pokud se tento systém osvědčí, bude postupně 

rozšiřován do dalších částí města. 



 


