
  

ZMĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Vážení spoluobčané, v návaznosti na přicházející novelu zákona o odpadech jsme se rozhodli zavést 

v našem městě změny týkající se odpadového hospodářství, kterými chceme předejít především 

razantnímu zvyšování poplatku za odpady a zároveň v následujících letech splnit legislativní 

podmínky, které nový zákon o odpadech nastavuje.  

Zaváděné změny budou probíhat postupně v jednotlivých etapách. Tyto změny mají za cíl celkové 

zmapování odpadových toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím a 

v neposlední řadě maximalizovat efektivitu stávajícího systému vedoucí k pohodlnějšímu nakládání 

s odpadem pro všechny občany. 

První změnou, kterou se město rozhodlo implementovat, je evidence všech nádob na směsný 

komunální odpad na území města. Následovat bude evidence tříděného odpadu a další kroky, o 

kterých vás budeme postupně informovat. 

Jak bude evidence odpadů fungovat a co je pro její zavedení 

potřeba? 
Během následujícího měsíce, respektive od 5. do 26. října 2020 

včetně, zaevidujeme postupně nádoby na směsný komunální odpad. 

Každá domácnost v našem městě má povinnost nachystat v den 

svozu všechny své nádoby na směsný komunální odpad na běžné 

svozové místo (byť by nebyly naplněny). Nádoby budou následně při 

výsypu označeny speciálním QR kódem, který bude obsahovat 

informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné 

domácnosti. Tyto QR kódy pak budou při každém výsypu evidovány 

v evidenčním systému ECONIT. Proto musí být každá nádoba na 

směsný komunální odpad označena. Neoznačené nádoby nebudou po 

termínu 2. listopadu 2020 vyváženy. Podnikatelé budou o označení 

svých nádob informováni prostřednictvím Technických služeb 

Havlíčkův Brod. Žádáme v této souvislosti občany, ať již vlastníky 

rodinných domů či vlastníky bytových domů (SVJ a bytových družstev) 

o součinnost. Označte si prosím své nádoby na směsný komunální odpad těsně před 2. říjnem 2020 

číslem popisným domu (barvou, lihovým fixem, přivázaným štítkem s popiskem, abychom mohli 

nádobu či nádoby přiřadit jedinečně k vašemu domu a domácnosti.  

Proč se odpad eviduje v systému ECONIT? 
ECONIT je systém na evidenci odpadů, díky kterému bude mít město dokonalý přehled o tom, kdo, 

kde, kolik a jaký odpad produkuje. Veškeré informace o našem odpadovém hospodářství pak 

budeme mít přehledně na jednom místě a také získáme možnost generovat podklady a tvořit různé 

statistiky, čímž zefektivníme administrativu.  

Proč tyto změny? 

Vzhledem k výše zmiňovanému zpřísnění 

legislativy týkající se nového zákona o 

odpadech, který navazuje na celoevropskou 

legislativu, jejímž cílem je mimo jiné i zákaz 

skládkování již v roce 2030, je velice 

důležité zvyšovat míru třídění a snižovat 

množství směsného komunálního odpadu 



  

vyprodukovaného nejen v našem městě.  Zavádění postupných a systematických změn v systému 

odpadového hospodářství města je tak jedinou cestou k vyhnutí se situaci, kdybychom mohli platit za 

odpady až čtyřnásobek současné ceny. O dalších krocích, které budou v rámci systematických změn 

následovat, bude město nadále informovat prostřednictvím Havlíčkobrodských listů a dalších 

informačních kanálů. Všem obyvatelům města předem děkujeme za součinnost a proaktivní přístup. 

Vedení města je přesvědčeno, že nově zavedené změny nás dovedou k předem stanoveným cílům.  

Případné dotazy jsou připraveni zodpovědět referenti odboru životního prostředí 

(btravnicek@muhb.cz, tel. č. 569 497 201) a ekonomického odboru (ldvorakova@muhb.cz, tel. č. 

569 497 232).  
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