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ÚVOD

Vážení občané Havlíčkova Brodu,

do rukou se vám již popáté od roku 1997 dostává brožura s názvem Prak-
tický rádce – Jak chránit životní prostředí v Havlíčkově Brodě.

V publikaci jsou uvedeny otázky a odpovědi na nejčastěji kladené 
otázky z oblasti životního prostředí. Odpovědi vám mají napomoci 
vyřešit vzniklé problémy. Součástí odpovědí je také název, telefonní 
číslo nebo e-mail instituce, která vám pomůže s uvedeným problémem. 
Je však potřebné dodržet stanovenou hierarchii telefonních čísel – např. 
kvůli poměrně banální nehodě nevolat ihned Hasičský záchranný sbor. 
Naopak, v případě úniku velkého množství nebezpečných látek (např. 
pohonných hmot, pesticidů) do vodního toku je třeba tyto specialisty 
volat neprodleně.

Publikace je rozdělena na kapitoly podle jednotlivých systémových celků 
v oblasti ochrany životního prostředí. 

Jakékoliv připomínky k této brožuře, jakož i obecné zkušenosti, postřehy 
a návrhy k řešení podobných problémů adresujte na:

Odbor životního prostředí
Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod
ústředna: 569 497 111

tel.: 569 497 200–209, 569 497 245–248, 569 497 281
www.muhb.cz, e-mail: ozp@muhb.cz

Osobní návštěvu si, prosím, vždy raději telefonicky dohodněte. Naše 
sídlo je v 1. patře budovy městského úřadu V Rámech 1855, Havlíčkův 
Brod.

ODPADY

Současná civilizace produkuje obrovské množství odpadů různých druhů 
a vlastností. Nakládání s odpady se věnuje samostatný obor – odpadové 
hospodářství. To se zabývá především technologiemi a možnostmi vyu-
žití anebo odstranění odpadů. Nejsnazším řešením problému s odpady je 
však předcházení jejich vzniku – chytrým nakupováním, vlastním kom-
postováním rostlinné složky nebo třeba znovu-využitím různých věcí, 
které se tak vůbec nestanou skutečným odpadem.

Převážná část našeho komunálního odpadu končí dosud na řízené 
skládce, kterou provozuje město Přibyslav a je umístěna u Ronova nad 
Sázavou v lokalitě Ovčín. Skládkování však není nejlepším způsobem 
odstraňování odpadů. Především by se neměly skládkovat odpady, které 
ještě lze materiálově využít (tzn. druhotné suroviny – sklo, papír, plasty, 
kovy, textil, odpad ze zeleně, stavební odpady apod.). Na skládce komu-
nálního odpadu nesmí být ukládány ani nebezpečné odpady. Z těchto 
důvodů je v našem městě postupně vytvářen systém separovaného sběru 
odpadů. Město Havlíčkův Brod každoročně vydává „Jízdní řády svozu 
komunálního odpadu v Havlíčkově Brodě“, kde se dočtete, ve které dny 
probíhá svoz přímo v místě vašeho bydliště i všechny další důležité 
informace o systému nakládání s odpadem. Aktualizované Jízdní řády 
naleznete začátkem každého nového roku na webové adrese města Hav-
líčkův Brod www.muhb.cz (cesta: Radnice – Odbory a oddělení – Odbor 
životního prostředí – Dokumenty odboru – Odpady), tiskem vycházejí 
jako příloha Havlíčkobrodských listů pro nový rok v prosinci předcho-
zího roku. Rozmístění separačních stání, umístění velkoobjemových 
kontejnerů a odpadkových košů na mapě města najdete v Mapovém 
serveru města na www.muhb.cz (cesta: Praktické informace – Mapový 
server města – Základní mapový projekt – mapa pasportu odpadového 
hospodářství).

1. Kdo provádí odvoz komunálního odpadu?
• TS, středisko nakládání s odpady, Reynkova 2886, tel. 569 427 670 

– obsluha barevných separačních kontejnerů, svoz objemného odpadu, 
odpadu ze zeleně, nebezpečného odpadu, svoz zbytkového komunální-
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ho odpadu z popelnic a kontejnerů, provoz sběrných dvorů 
• více o komunálním odpadu na bezplatné telefonní lince TS, 

tel. 800 183 549
• informace poskytne i OŽP, tel. 569 497 201 nebo 569 497 204

2. Kdo od Vás vykoupí druhotné suroviny (papír, kovy)?
• provozovna HBH, tel. 569 422 306 nebo 800 260 200 (zelená linka)
• provozovna Recycling – kovové odpady a.s., Ledečská 4061, 

tel. 602 364 421, 720 977 136 (pouze kovy),
 e-mail: havlickuvbrod@recyclingas.cz, www.kovove-odpady.cz 
• při výkupu kovů se občan musí identifikovat platným průkazem totož-

nosti a není mu poskytnuta úplata v hotovosti, ale pouze elektronic-
kým převodem z účtu na účet (vezměte si s sebou číslo vašeho účtu) 
nebo poštovní složenkou

3. Kam s nevratnými skleněnými lahvemi, zbytky 
rozbitého skla, tabulovým sklem?

• do zelených („barevné“ sklo) a do bílých („čiré“ sklo) kontejnerů 
na separovaný sběr nebo do sběrných dvorů

• čiré tabulové sklo z oken a dveří patří do kontejneru na barevné sklo 
(čiré tabulové sklo má jiné složení než čiré obalové sklo)

• informace k separačním kontejnerům podá OŽP, tel. 569 497 201 nebo 
569 497 204, TS, tel. 569 429 818 nebo 800 183 549 (zelená linka), 
HBH, tel. 569 422 306 nebo 800 260 200 (zelená linka)

• k datu 30. 6. 2020 bylo na území města 148 kontejnerů na čiré sklo 
a 151 kontejnerů na barevné sklo

4. Kam se starým papírem a knihami?
• do modrých kontejnerů na separovaný sběr papíru nebo do sběrných 

dvorů 
• dětské knihy přijímá Oblastní charita Havlíčkův Brod, Boženy Němco-

vé 188, tel. 569 426 070
• knihy můžete věnovat do veřejné knihovničky kavárny U notáře u zdi 

č.p. 430, Sázavská ul.
• do separačních nádob můžete vhodit papíry spojené kancelářskými 

sponkami, obálky s fóliovými okénky i bublinkové obálky bez plasto-
vého vnitřku

• papírové obaly od vajec a ruličky od toaletního papíru jsou vyrobeny 
z tolikrát recyklovaného papíru, že jde o poslední uplatnění hmoty 
(papír lze totiž recyklovat pouze sedmkrát, poté už je jeho vlákno 
příliš krátké a nelze z něj papír opět vyrobit), je proto lepší je vyhodit 
do směsného odpadu nebo ještě lépe zkompostovat

• odkládané kartonové krabice je nezbytné rozložit tak, aby se staly 
plošným materiálem

• informace k separačním kontejnerům podá OŽP, tel. 569 497 201 nebo 
569 497 204, TS, tel. 569 429 818 nebo 800 183 549 (zelená linka), 
HBH, tel. 569 422 306 nebo 800 260 200 (zelená linka) 

• k datu 30. 6. 2020 bylo na území města 345 kontejnerů na papír

5. Kam s použitými plasty?
• do žlutých kontejnerů na separovaný sběr nebo do sběrných dvorů
• duté obaly je třeba sešlapávat
• ekvivalentem ke žlutým kontejnerům je pytlový svoz žlutými pytli 
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ve vybraných lokalitách, kde je nedostatek prostoru k umístění kontej-
nerů – část Vysočan, část Žižkova, Kokořín (průběžně je možné zasílat 
náměty na další vhodnou lokalitu na e-mailovou adresu ozp@muhb.cz)

• prázdné plastové obaly od rostlinných olejů vhazujte pouze tehdy, 
pokud je pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, 
jinak vyhazujte do směsného komunálního odpadu, protože mastnota 
komplikuje recyklaci

• informace k separačním kontejnerům podá OŽP, tel. 569 497 201 nebo 
569 497 204, TS, tel. 569 429 818 nebo 800 183 549 (zelená linka), 
HBH, tel. 569 422 306 nebo 800 260 200 (zelená linka) 

• na kontejnerech je uvedeno, co do nich lze ukládat – zejména PET lah-
ve, čisté fólie, vymyté nádobky např. od jogurtů, nepatří sem odpady 
z PVC (lino, novodur apod.)

• k datu 30. 6. 2020 bylo na území města 355 kontejnerů na plasty

6. Kam s vícevrstvými obaly (tzv. tetrapaky od 
trvanlivého mléka, džusů a vína)?

• do oranžových kontejnerů na separovaný sběr (k datu 30. 6. 2020 bylo 
na území města 15 nádob)

• jinak do žlutých kontejnerů či pytlů společně s plasty (následně je 
vytříděno na lince) nebo do sběrných dvorů (na konci se roztřídí na 
dotřiďovací lince dle aktuálních požadavků odběratelů)

• obaly je třeba zběžně vypláchnout a složit či sešlápnout

7. Kam s kovovým odpadem (např. plechovky, plechová 
víčka, hliníkové plechovky a víčka)?

• do červených kontejnerů na separovaný sběr kovů nebo do sběrných dvorů
• plechovky od potravin a krmiva domácích zvířat zběžně vypláchněte – 

platí zde stejné pravidlo, jako u obalů plastových, plechovky od barev 
či se zbytky barev patří do sběrného dvora, protože jde o nebezpečný 
odpad

• informace k separačním kontejnerům podá OŽP, tel. 569 497 201 nebo 
569 497 204, TS, tel. 569 429 818 nebo 800 183 549 (zelená linka), 
HBH, tel. 569 422 306 nebo 800 260 200 (zelená linka)

• k datu 30. 6. 2020 bylo na území města 43 kontejnerů na kov

• předpokládáme další drobný rozvoj separace kovů do kontejnerů 
(můžete nám zasílat vhodné tipy na jejich umístění do spádových 
míst, kde je dostatek prostoru pro další nádoby, na e-mailovou adresu 
ozp@muhb.cz)

8. Kam s vyřazenými oděvy, obuví, lůžkovinami, ručníky, 
přikrývkami a polštáři, záclonami nebo hračkami?

• do oranžových označených separačních kontejnerů – pro humanitární 
účely a charitu (věci ukládejte čisté)

• do bílých kontejnerů (zde jde o nakládání s odpady, nemusí tedy jít 
o funkční oděvy či obuv, lze odložit i odstřižky apod., nesmí být však 
znečištěné chemickými látkami – např. čistící hadry ze strojních dílen, 
autoopraven apod.)

• informace k separačním kontejnerům podá OŽP, tel. 569 497 201 nebo 
569 497 204, TS, tel. 569 429 818 nebo 800 183 549 (zelená linka)

• nově byly instalovány separační kontejnery typu „Tučňák“ – kontej-
nery ve tvaru dvou tučňáků stojících vedle sebe. První nádoba slouží 
k odkládání oděvů, textilu, obuvi, tašek, hraček, knížek a druhá k vý-
deji použitého zboží, které lze objednat na www.genesis-eshop.cz. 
Nádoby jsou umístěny pod hlavní budovou Městského úřadu V Rámech, 
v horní části Smetanova náměstí a na centrální ploše řadové zástavby 
Nad Parkem (u restaurace Nagano 98)

• k datu 30. 6. 2020 bylo na území města 27 kontejnerů na textil
• novým pojmem je zkratka SWAP – jedná se o moderní způsob hospo-

daření s věcmi (oblečení, knihy, domácí potřeby, potraviny apod.). 
Co sami nepotřebujete, můžete vyměnit s někým ochotným za něco 
jiného, co zase přebývá jemu

• dalším novým pojmem je RE-USE, což lze přeložit jako PŘINES-ODNES. 
Také jde o výměnu věcí, ale nejedná se o výměnu mezi dvěma konkrét-
ními lidmi

9. Kam s nebezpečnými odpady?
• domácí chemie (čistidla, barvy a ředidla, použité oleje, autokosmeti-

ka, provozní kapaliny do automobilů, lepidla a tmely, kyseliny a louhy, 
prostředky na ochranu rostlin proti škůdcům a chorobám rostlin, fo-
tochemie), nádoby od domácí chemie odevzdejte ve sběrných dvorech 
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nebo obsluze hlídaného kontejnerového svozu
• prošlé léky, nefunkční rtuťové teploměry patří do lékáren
• staré injekční stříkačky a jehly odevzdejte ve zdravotnickém zařízení, 

kde jste je obdrželi; případně lékaři, který na ně vydal recept

10. Kam s použitým elektrozařízením, monočlánky, 
akumulátory, zářivkami a výbojkami?

• suché baterie, akumulátory, zářivky a výbojky a veškerá použitá elek-
trozařízení apod. odevzdejte ve sběrných dvorech (bezplatná místa 
zpětného odběru použitých elektrozařízení)

• v prodejnách se snažte odevzdat veškeré komodity elektrozařízení, 
zářivek, výbojek a baterií, které zde nakupujete

• drobná použitá elektrozařízení (např. mobily, fény, kalkulačky, klá-
vesnice, malá rádia apod.), suché baterie, zářivky do 40 cm délky; 
výbojky odložte ve třech budovách městského úřadu (Havlíčkovo 
náměstí 57 – Městské informační centrum, V Rámech 1855 – recepce 
a Pražská 2954 – u vchodu) do označených nádob

• suché baterie a drobné použité elektrozařízení odevzdejte do čer-
vených separačních kontejnerů ASEKOL na elektro (není určeno pro 
monitory, televize, zářivky a výbojky kvůli velké pravděpodobnosti 
rozbití)

• informace k separačním kontejnerům podá OŽP, tel. 569 497 201 nebo 
569 497 204, TS, tel. 569 429 818 nebo 800 183 549 (zelená linka), 
HBH, tel. 569 422 306 nebo 800 260 200 (zelená linka)

• k datu 30. 6. 2020 bylo na území města 19 kontejnerů na elektroodpady

11. Kam s objemným odpadem (tj. odpadem, který 
vzhledem k jeho rozměrům nelze odložit do běžné 
odpadové nádoby (popelnice, kontejneru) – starý 
nábytek, velké nádoby, dřevo apod.)?

• odevzdejte ve sběrných dvorech nebo obsluze hlídaného kontejnerové-
ho svozu, či v rámci jednorázového (letního) traktorového svozu, ne-
roztříděný směsný objemný odpad bude na sběrném dvoře zpoplatněn

• traktorovému svozu nelze odevzdat odpady s nebezpečnými vlastnost-
mi ani stavební odpad

12. Kam se starými pneumatikami jakéhokoliv druhu?
• odevzdejte na místech bezplatného zpětného odběru pneu, která 

najdete na stránkách provozovatele systému společnosti ELTMA 
www.eltma.cz/sberna-mista#map

• k datu 30. 6. 2020 je ve městě 15 míst zpětného odběru (u prodejců 
nových pneu, vozidel a v pneuservisech – viz odkaz)

13. Kam s rostlinným odpadem (ze soukromých zahrad, 
městských pozemků)?

• především sami kompostujte (tj. předcházejte vzniku odpadu!)
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• případné přebytky odevzdejte ve sběrných dvorech (včetně větví); 
příp. obsluze hlídaného kontejnerového svozu nebo do sezónních 
velkoobjemových kontejnerů na zeleň bez obsluhy (pouze přímo kom-
postovatelný materiál bez větví!)

• k datu 30. 6. 2020 bylo na území města rozdáno celkem 1 630 ks do-
tovaných kompostérů (k ukládání rostlinného odpadu z domácností 
a zahrad)

• průběžně budou poskytovány další zvýhodněné kompostéry, pokud 
město dokáže získávat grantové prostředky (můžete zasílat váš před-
běžný zájem o kompostér na e-mailovou adresu ozp@muhb.cz)

• až po maximálním využití všech systémů domácího kompostování 
(předcházení vzniku rostlinného odpadu má vždy přednost před svo-
zem rostlinného odpadu) do hnědých kontejnerů 1 100 litrů, určených 
výhradně pro přímo kompostovatelné rostlinné odpady v centrálním 
městě, umístěných v běžných separačních stáních (k datu 30. 6. 2020 
bylo na území města 125 těchto kontejnerů pro rostlinný odpad);

 frekvence svozu těchto nádob je dána částečně ročním obdobím 
– v zimním období (tj. v době, kdy systém není zatížen kompostova-
telným zahradním odpadem) se pohybuje v rozmezí 2–3 týdny (i dle 
vytížení techniky TS); v letním období (tj. v době, kdy systém je za-
tížen kompostovatelným zahradním odpadem) v roce 2020 probíhá již 
svoz týdenní;

 v letním období může být někde nádoba přeplněna i dříve než za týden 
– pak je třeba kontaktovat TS na bezplatné telefonní lince 800 183 549 
(TS pak mají reakční dobu nouzového svozu stanovenu na maximálně 
tři pracovní dny od přijaté výzvy, neboť multifunkční svozová technika 
je vytížena nepřetržitě)

14. Kam s biologickým kuchyňským odpadem?
• tento problém není zatím z důvodu velké finanční náročnosti řešen 
• použité oleje a tuky (např. ze smažení) nevylévejte do kanalizace (do-

chází k usazování, zanášení potrubí a krmení hlodavců), ale ve vhodné 
nádobě (např. PET láhev) odevzdejte do nádob umístěných na obou 
sběrných dvorech, ve středisku veřejné zeleně TS, v ul. Bělohradská 
č.p. 3582 (všední dny 05:30–14:00 hodin), před veřejným WC v ulici 
Pod Radnicí č.p. 278, (všední dny 6:30–12:00 a 12:30–17:30, sobota 

8:00–14:00, neděle 8:30–12:30 hodin), v provozovně VAK, cca 30 me-
trů nad hlavní bránou uvnitř areálu (všední dny 6:00–18:00 hodin), 
v areálu Čistírny odpadních vod VAK v ul. Okrouhlická č.p. 3287 mezi 
vjezdovými branami (všední dny 6:00–15:00 hodin) a separačním stá-
ním vedle společnosti Teplo HB s.r.o. Sídliště Pražská č.p. 3551 (všední 
dny 6:00–15:00 hodin)

15. Kam patří nefunkční CD, DVD, staré magnetofonové 
pásky a diskety?

• obaly od nich patří do kontejneru na plasty nebo papír
• odevzdejte ve sběrných dvorech 
• CD a DVD můžete vhodit do sběrné nádoby u vstupu do budovy měst-

ského úřadu V Rámech 1885, kde je umístěn i box na použité tonerové 
kartuše

16. Kam se stavebním odpadem a přebytečnou zeminou?
• stavební odpad z rekonstrukcí v domácnostech je možné odevzdat ve 

sběrných dvorech, výhradně roztříděný dle druhů (cihly, beton, eternit 
apod.), a to na vlastní náklady dle platného ceníku TS, který je zveřej-
něn na www.tshb.cz

• náklady na tyto odpady nejsou zahrnuty v místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů

• větší objemy stavebního odpadu odvezte na vlastní náklady k recykla-
ci či uložení na řízenou skládku (u TS lze objednat za úplatu velkoob-
jemový kontejner), informace o umístění zařízení k recyklaci a skládek 
podají TS, tel. 569 429 818 nebo 800 183 549 (zelená linka) nebo OŽP, 
tel. 569 497 201 nebo 569 497 204

• přebytečnou zeminu lze uložit po dohodě s TS, tel. 569 429 818 nebo 
800 183 549 (zelená linka)

17. Objevili jste někde černou skládku?
• ohlaste ji OŽP, tel. 569 497 201 nebo 569 497 204, MP, tel. 156 nebo 

ČIŽP, tel. 569 496 188
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18. Vidíte někoho ukládat odpad kdekoli mimo určené 
místo a řízenou skládku? (na území města Havlíčkův 
Brod se řízená skládka nenachází!!)

• pro okamžitý zásah volejte MP, tel. 156
• následně můžete ohlásit OŽP, tel. 569 497 201 nebo 569 497 204 nebo 

ČIŽP, tel. 569 496 188
• pokuste si zapamatovat nebo si zapište SPZ, barvu a typ vozidla, da-

tum, čas a druh odpadu

19. Kdo se stará o popelnici?
• popelnice je ve vlastnictví producenta odpadu, majitele domu, bytu 

apod. (nikoli svozové společnosti nebo města) – koupi, opravu či vý-
měnu si zajišťuje její vlastník sám na své náklady

• občan (producent odpadu) je povinen pořídit si dostatečný počet po-
pelnic o dostatečném objemu a o potřebě prvního svozu uvědomit TS

• v případě, že popelnice bude naplněna využitelnými (druhotné su-
roviny), nebezpečnými či stavebními odpady (tj. odpady, které se 
v souladu s městskou vyhláškou odkládají na jiných místech – např. do 
separačních kontejnerů), budou-li odpady v popelnici příliš zhutněné 
či popelnici nebude možné uzavřít a odpady z ní budou vypadávat, 
případně bude popelnice výrazně poškozena – nebude TS vyvezena 
a teprve po nápravě závadného stavu bude při dalším pravidelném 
svozu vyvezena

20. Co s kalem ze septiků, žump a chemických toalet?
• odevzdejte v Čistírně odpadních vod v ul. Okrouhlická č.p. 3287, 

tel. 569 423 895 nebo zadejte komerčnímu dodavateli služeb

21. Co s autovrakem?
• autovrak odevzdejte osobě oprávněné k jeho likvidaci (seznam opráv-

něných osob je k dispozici zde https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/
Main/Mapa)

• pokud na komunikacích nebo veřejném prostranství objevíte autovrak, 
kontaktujte MP

22. Chcete uložit odpady na sběrný dvůr?
• provozní doba sběrného dvora TS, Reynkova 2886 (U Cihláře)

 pondělí–pátek 7:00–18:00   (duben–září)
 pondělí–pátek 7:00–17:00    (říjen–březen)
 sobota  8:00–15:00 

 Pokud potřebujete přivézt odpad mimo tyto provozní hodiny, lze tak 
učinit po předchozí dohodě na tel. 569 427 670. Mimo běžnou pracov-
ní dobu TS se může výjimečně stát, že budete chvíli čekat, než se vrátí 
vrátný s jiným zákazníkem či z krátké obchůzky areálu. Ve sběrném 
dvoře je možné odevzdat jakýkoliv komunální odpad, vyprodukovaný 
fyzickou osobou na území města HB.

• provozní doba sběrného dvora Havířská 1124

 pondělí–pátek 6:00–16:00
 sobota  8:00–12:00

23. Chcete upozornit na přeplněný kontejner nebo 
nepořádek v separačním stání?

• můžete tak učinit pomocí aplikace pro chytré mobilní telefony, díky 
které lze nafotit separační stání, které právě míjíte v terénu a které je 
v nepořádku. V dalším kroku pak on-line a velmi jednoduše oznámíte 
tento stav zodpovědné osobě odesláním fotografie (v systému jsou 
předvoleny cílové e-mailové adresy).

 Aplikace pod názvem Třídění odpadu v Havlíčkově Brodě je volně do-
stupná ke stažení na:

 play.google.com/store/apps/details?id=com.reinto.ekokom.havlickuvbrod2
 nebo přímo ve storu v mobilních telefonech.

 QR kód aplikace:
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24. Víte, co znamenají grafické symboly na obalech 
potravin a jak je třídit do kontejnerů?

• do kontejneru na plasty patří plastové obaly, na kterých najdete tyto 
grafické symboly:

 PET je POLYETYLENTEREFTALÁT a jsou z něho vyrobeny především PET 
lahve, polyesterové tkaniny, některé obaly od mléčných nápojů či malé 
elektroniky.

 HDPE je TVRDÝ POLYETYLÉN. Jde o odolný plast, ze kterého jsou vy-
ráběny obaly pro čisticí prostředky, šampony, sprchové gely, kanystry, 
víčka od PET lahví.

 LDPE je MĚKKÝ POLYETYLÉN. Jde o měkký plast, který se používá pro 
igelitové tašky, fólie, obaly od sušenek.

 PP je POLYPROPYLEN. Jde o pružný a odolný plast využívaný pro oba-
ly od kečupu, některých jogurtů, na tuby pro zubní pasty a krémy.

 PS je POLYSTYREN. Bílý pěnový slouží jako podtácky od masných vý-
robků a sýrů, jako výplň k ochraně zboží. Z tmavého tuhého jsou vyro-
beny nápojové kelímky, plastové nádobí, misky, obaly od elektroniky.

 Dále do něho patří i OSTATNÍ PLASTY s číslem 7. Tato značka se po-
užívá, pokud není obal vyroben z některých 6 typů uvedených výše, 
popřípadě pro kombinované obaly.

 Do žlutého kontejneru na plasty nepatří stavební polystyren, PVC 
(podlahové krytiny či novodurové trubky, ale i obaly označené číslem 
3), obaly se zbytky potravin, chemických látek, keramika.

• Papírové obaly, které patří do modrých kontejnerů na papír, jsou 
označeny zkratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22 upřesňují druh papíru (20 je 
vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 běžný papír).

 Do kontejnerů na papír nepatří mastný či jinak znečištěný papír, celo-
fán, použité papírové kapesníky a utěrky, kopíráky.

• Na skleněných obalech najdete značku GL. Číslovka 70 označuje čiré 
sklo, které patří do bílých kontejnerů. Číslovka 71 je zelené sklo a 72 
hnědé sklo, které ukládáme do zeleného kontejneru na barevné sklo.

 Do kontejnerů na sklo nepatří varné sklo, autosklo, drátěné sklo, zrca-
dla, keramika a kamenina. Pokud nelze do kontejneru na barevné sklo 
vsunout okenní sklo, odvezte jej do sběrného dvora.

• Kovové obaly jsou většinou železné (popsané značkou FE s dodat-
kovou číslovkou 40) a hliníkové (označené ALU s číslovkou 41). Se 
značkou hliníku se setkáme například u obalů od nápojů nebo jogurtů, 
která mají hliníková víčka. Patří do červených kontejnerů na kov.

 Do kontejnerů na kov nepatří plechovky se zbytky jídla či nebezpeč-
ných látek.

 V nápojových kartónech jsou prodávány trvanlivá i čerstvá mléka 
a mléčné produkty (např. šlehačky, jogurtové nápoje), džusy či vína. 
Na těchto obalech najdeme recyklační značky:

 buď

 kde C znamená kombinovaný obal a za lomítkem je zpravidla označení 
materiálu, který v této kombinaci převládá (nejčastěji PAP = papír, ale 
třeba i GL = sklo nebo LDPE = druh plastu) 

 nebo

 kde číslo znamená kombinaci těchto materiálů
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 80 PAPÍR A LEPENKA / RŮZNÉ KOVY
 81 PAPÍR A LEPENKA / PLAST
 82 PAPÍR A LEPENKA / HLINÍK
 83 PAPÍR A LEPENKA / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH
 84 PAPÍR A LEPENKA / PLAST / HLINÍK
 85 PAPÍR A LEPENKA / PLAST / HLINÍK / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH
 90 PLAST / HLINÍK
 91 PLAST / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH
 92 PLAST / RŮZNÉ KOVY
 95 SKLO / PLAST
 96 SKLO / HLINÍK
 97 SKLO / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH
 98 SKLO / RŮZNÉ KOV

V našem městě nápojové kartóny ukládejte do oranžových kontejnerů. 
V místech, kde není speciální kontejner, se kartóny ukládají do žlutých 
kontejnerů na plasty nebo do žlutých pytlů na plasty v částech města, 
kde probíhá pytlový sběr. Následně se pak na třídicí lince z plastů vytři-
ďují k oddělenému využití. Obaly rozložte, aby se jich do nádoby vešlo 
více. Do sběrových nádob nevkládejte tyto obaly se zbytkem obsahu, 
ale vymyté.

OVZDUŠÍ

Vzduch (a především kyslík v něm obsažený) je pro téměř všechny živé 
organismy na Zemi základní potřebou. Kupříkladu člověk vydrží bez 
potravy několik týdnů, bez vody několik dní, ale bez kyslíku jen několik 
minut.

Ovzduší v Havlíčkově Brodě neodpovídá svojí kvalitou průměrnému stavu 
v okolí města. Je to způsobeno, kromě geografické polohy, zejména ne-
šťastným řešením silniční sítě, a tedy emisemi z dopravy (dlouhodobým 
měřením jsou pravidelně zjišťovány zvýšené hodnoty oxidů dusíku v ran-
ní a odpolední dopravní špičce, přesto hodnoty zpravidla nepřekračují 
povolené limity). Podstatná změna v kvalitě ovzduší tak může nastat až 
po vybudování stěžejní části silničního obchvatu města. Pozitivním je-
vem ve vztahu k ovzduší byl v minulosti razantní úbytek uhelných tope-
nišť. Ani spalování zemního plynu však není bez emisí. Zejména u špatně 
seřízených nebo levnějších špatně regulovatelných zařízení může dochá-
zet ke značnému vývinu zejména oxidů dusíku. Při každém spalovacím 
procesu je navíc produkován netoxický oxid uhličitý, který je hlavním 
„skleníkovým“ plynem. V současné době se bohužel opět v mnohých 
domácnostech, soudě i podle prostého zrakového a čichového vjemu, 
spalují pevná paliva (spíše odpady) a evidentně se nejedná o kvalitně 
vysušené rostlé dřevo, které je ekologickým a žádoucím palivem. V rám-
ci Operačního programu Životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na 
výměnu kotlů na pevná paliva pro domácnosti. Tyto prostředky jsou 
průběžně jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje 
Vysočina. Více informací o těchto tzv. kotlíkových dotacích naleznete na 
www.kr-vysocina.cz/kotliky.

Město Havlíčkův Brod od roku 2012 spolupracuje na projektu Kraje Vyso-
čina: „Informační systém kvality ovzduší Vysočina“ (ISKOV). Nositelem 
projektu je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVITECH Bohemia 
s.r.o. Cílem projektu je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální in-
formace o kvalitě ovzduší v systému on-line. Více informací o projektu 
naleznete na www.ovzdusivysocina.cz.
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1. Kde je možné zjistit údaje znečištění ovzduší v Havl. Brodě?
• na stránkách městského úřadu Havlíčkův Brod www.muhb.cz – záložka 

životní prostředí, ovzduší a meteorologie v Havlíčkově Brodě
• na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz 

– záložka ovzduší
• ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických la-

boratoří, oddělení ovzduší, tel. 596 200 111 (infolinka), 596 200 361 
nebo 602 751 356, e-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz

2. Kde je možné získat aktuální meteorologická data?
• stránky města Havlíčkův Brod www.muhb.cz – záložka životní prostře-

dí, ovzduší a meteorologie v Havlíčkově Brodě
• Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, www.vubhb.cz

3. Obtěžuje vás nějaká činnost nadměrnou prašností 
nebo jiným způsobem znečišťuje ovzduší?

• volejte ČIŽP, tel. 569 496 102, 731 405 177 nebo 731 405 166 (trvalá 
dosažitelnost)

• nebo OŽP, tel. 569 497 247 nebo 569 497 201

4. Kde je možné zjistit hodnoty koncentrace pylových zrn v ovzduší 
naměřené v našem městě (vhodné zejména pro alergiky)?

• na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz 
• ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, 

oddělení vzorkování a servisu, tel. 596 200 111 (infolinka), 596 200 127 
nebo 724 301 395, e-mail: jan.hofman@zuova.cz, zdenka.dardova@zuova.cz

5. Obtěžuje vás někdo pálením odpadů?
• v souladu se zákonem o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) 

„… lze v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami…“

• pokud zjistíte nezákonný stav, ohlaste jej OŽP, tel. 569 497 247 nebo 
569 497 201 nebo MP, tel. 156

• zbavování se komunálního odpadu pálením je zakázáno

6. Obtěžuje vás zápach z močůvky, kejdy apod. rozvážené 
na zemědělskou půdu? Domníváte se, že jde 
o nedodržení zásad správné zemědělské praxe?

• pro řešení kontaktujte ÚKZÚZ, oddělení kontroly zemědělských vstupů 
HB, tel. 569 430 434 nebo 737 267 153,

 e-mail: vladimir.mitas@ukzuz.cz 

7. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen zákon) ukládá 
provozovatelům nové povinnosti:

• provozovatel stacionárního zdroje je povinen provádět jednou za dva 
kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrob-
cem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá oso-
ba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený 
odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je insta-
lován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem

• pokud by spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nesplňoval minimální 
požadavky uvedené v příloze č. 11 zákona, provede provozovatel jeho 
výměnu do 1. 9. 2022 za zdroj takové emisní třídy, který by při provo-
zu výše uvedené požadavky splňoval

• kontroly stacionárních zdrojů

8. Jak mohu přispět ke zlepšení lokálního ovzduší ve 
svém městě?

• preferuji pěší chůzi, cyklodopravu, případně hromadnou dopravu před 
osobní automobilovou dopravou

• netopím uhlím a nepálím odpad
• třídím odpad a generuji minimální podíl spalitelného odpadu
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VODA

Také voda, která tvoří přibližně 71 % zemského povrchu, je základní 
sloučeninou nezbytnou pro existenci života na planetě Zemi. Kvalita 
vody není výrazným problémem Havlíčkova Brodu a okolí, ať se jedná 
o vodu pitnou nebo o stav čištění vod odpadních.

Zásobování pitnou vodou
Městská část Havlíčkova Brodu je zásobována pitnou vodou z veřejného 
vodovodu, který je napojen na skupinový vodovod Želivka – Podmokla-
ny. Hlavním zdrojem vody tohoto skupinového vodovodu jsou podzemní 
zdroje hydrogeologického křídového útvaru „Dlouhá Mez“ (především 
v oblasti Podmoklan, Studence, Kladrub a Lhůty). Svodnými řady je voda 
soustředěna v čerpací stanici Podmoklany, odtud je čerpána do vodoje-
mu Homole a z ní jsou zásobovány tři cílové lokality – Hlinsko a okolní 
obce, Chotěboř a okolní obce a Havlíčkův Brod s Přibyslaví a okolními 
obcemi. Dalším velkým zdrojem skupinového vodojemu Želivka – Podmo-
klany je úpravna vody Želivka (zdroj vodárenská nádrž Švihov).

Likvidace odpadních vod
Kanalizace ve městě Havlíčkův Brod je provedena převážně jako jednot-
ná. V současné době je na kanalizaci napojeno téměř celé město. Roz-
hodující průmyslové odpadní vody jsou přiváděny do čistírny odpadních 
vod (dále jen ČOV) samostatným průmyslovým kanalizačním sběračem, 
bez odlehčení. Odpadní vody městské a vody z drobného průmyslu komu-
nálního charakteru, spolu s dešťovými vodami, jsou přiváděny po odleh-
čení jiným samostatným kanalizačním přivaděčem na ČOV. Kapacita ČOV 
je 91 500 EO (ekvivalentních obyvatel). Stávající ČOV Havlíčkův Brod je 
vybudována jako mechanicko-biologická s mezofilní anaerobní stabili-
zací kalu. ČOV byla zrealizována v letech 1985–1989 a je provozována 
společností VAK. V roce 2001 proběhla rekonstrukce dmychárny a akti-
vace za účelem zhospodárnění provozu a odstraňování dusíkatých látek. 
Z místních částí jsou na ČOV napojeny Termesivy, Mírovka a Šmolovy.
Podle územního plánu města bude kanalizace v rozvojových plochách 
řešena zásadně jako oddílná a dešťové vody z jednotlivých objektů 
budou zachycovány přímo na pozemcích jednotlivých nemovitostí. Deš-
ťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch budou vsakovány 

ve vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu, nebo svedeny do 
nejbližšího vhodného recipientu.
V době postupující klimatické změny a následného vysychání krajiny, 
které ohrožuje zdroje zejména podzemních vod, je vhodné k zalévání, 
napouštění nádrží, případně splachování toalet využívat nachytanou 
dešťovou vodu. U nových staveb má využití nebo zasakování dešťové 
vody přednost před vypouštěním do kanalizace. Současně je třeba o kra-
jinu pečovat tak, aby dokázala zadržet co nejvíce vody (kvalita půdy, 
zeleně, přírodě blízké toky a vodní nádrže).

1. Stali jste se svědky jakékoliv havárie, která může 
ohrozit povrchové či podzemní vody?

• volejte HZS, tel. 950 275 111 (ul. Humpolecká 3606), 950 275 101 (ul. Žižko-
va 993), v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení – tísňové volání 150
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2. Zjistili jste vizuálně i pachově znečištěné vodní 
plochy, např. nepřirozená barva, větší množství pěny, 
plovoucí látky na hladině, úhyn ryb?

• volejte ČIŽP, tel. 731 405 166

3. Vypouští někdo odpadní vody do povrchových vod nebo 
do volného terénu?

• volejte ČIŽP, tel. 731 405 166

4. Zajímáte se o kvalitu pitné vody?
• obraťte se na KHS, tel. 569 474 211
• nebo na VAK, tel. 569 430 211

5. Potřebujete vyčistit kanalizaci nebo odpadní vody?
• volejte VAK, tel. 569 430 211

6. Potřebujete zjistit kvalitu vody ke koupání 
v přírodních koupalištích?

• obraťte se na KHS, tel. 569 474 211, nebo na webovou stránku 
www.khsjih.cz/koupaci-plochy/vypis-aktualnich-informaci.php 

• ke koupání jsou v okolí Havlíčkova Brodu určeny vyhláškou Minister-
stva zdravotnictví ČR pouze rybníky Kachlička a Ředkovec

7. Vidíte na vodních plochách ve městě a jeho okolí 
někoho na vodním skútru?

• jízda na vodním skútru je na těchto plochách zakázána!
• situaci pokud možno co nejlépe zdokumentujte 
• volejte PČR, tel. 158 (tísňová linka)

8. Potřebujete povolení k provedení hydrologického 
průzkumného vrtu?

• ano, k realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu je třeba udělení 
souhlasu příslušného vodoprávního úřadu 

9. Chcete čerpat vodu na zalévání z vodního toku? 
• o povolení k odběru povrchové vody z vodního toku je nutné požádat 

příslušný vodoprávní úřad

ZVÍŘATA, MYSLIVOST, RYBÁŘSTVÍ

Vztah k přírodě si často vytváříme na základě osobního kontaktu s ži-
vými tvory. Správný vztah k nim znamená, kromě radosti, také určité 
povinnosti a péči.

1. Jste svědkem týrání zvířat?
• volejte KVS, Oddělení veterinární hygieny Havlíčkův Brod, tel. 569 430 902
• nebo OŽP, tel. 569 497 202
• pokud je nutný okamžitý zásah mimo pracovní dny, volejte MP, tel. 156
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2. Našli jste poraněné zvíře (rozumí se volně žijící 
živočich, např. labuť, ježek, liška, srnec apod.)?

• obraťte se přímo na Stanici Pavlov, tel. 734 309 798
• v případě živočicha zařazeného do kategorie „zvěř“ (vyhláška MZe 

č. 245/2002 Sb.) ohlaste nález na OŽP, tel. 569 497 207 nebo MP, 
tel. 569 497 161, 569 428 239, příp. 156 (tísňová linka)

POZOR! Nezachraňujte zdánlivě „opuštěná“ mláďata! Zvláště srnčata 
a mladí ptáci po narození či vylétnutí budí dojem opuštěnosti. Jejich 
rodiče však bývají poblíž a mládě dokrmují a opatrují.
V zimním období, zvláště pak za silných mrazů, přichází mnoho upozor-
nění na „zamrzlé labutě“, ve většině případů však jde pouze o odpočíva-
jící labuť. K přimrznutí může dojít u oslabených nebo nemocných ptáků. 
Ti se projevují netečností, neupraveným peřím, případně zjevným zraně-
ním nebo marnou snahou o vyproštění. Pak je přivolání odborné pomoci 
nezbytné. Upozornění lze podat na MP, tel. 156,  OŽP, tel. 569 497 208, 
Stanici Pavlov, tel. 734 309 798 nebo AOPK, tel. 569 429 494.

3. Našli jste ve správním území města Havlíčkův Brod 
uhynulé zvíře, např. přejetého psa, kočku, potkana 
apod. nebo zvěř?

• na uhynulé volně žijící živočichy se vztahuje ustanovení zákona o ve-
terinární péči (zákon č. 166/1999 Sb.), který stanoví, že není-li znám 
chovatel či vlastník uhynulého zvířete (volně žijící živočichové, kro-
mě zvěře, nemají žádného vlastníka!), nálezce kadáveru (mršiny) tuto 
skutečnost oznámí obci (TS, tel. 800 183 549) nebo přímo asanační 
firmě. Dle tohoto zákona je obec odpovědná za neškodné odstranění 
kadáverů a hradí vzniklé náklady

• v případě nálezu uhynulého domácího zvířete postupujte obdobně 
(pokud je znám vlastník zvířete, kontaktujte v první řadě vlast-
níka; pokud vlastník znám není, postupujte viz výše – tedy TS, 
tel. 800 183 549 nebo přímo asanační firma); jakékoli uhynulé zvíře 
pomůže odstranit i MP, tel. 569 497 161

• nález mrtvého potkana nutno ohlásit asanačnímu ústavu ASAP s.r.o. 
Věž, hlášení úhynů, tel. 569 408 111 nebo 569 423 860 (nebezpečí 
otravy)

• v případě nálezu uhynulé zvěře mimo zastavěné území obce je povinen 
odstranit kadáver uživatel honitby (mrtvá zvěř je majetkem uživatele 
honitby a dle zákona o myslivosti je občan povinen ji odevzdat uživa-
teli honitby). Oznámení lze podat na OŽP, tel. 569 497 207 nebo MP, 
tel. 156

• v případě jednotlivých uhynulých ptáků menších rozměrů (holub, kos, 
sýkora apod.) na soukromých pozemcích lze tyto kadávery odstranit 
s použitím improvizovaných ochranných pomůcek (neporušený mik-
rotenový nebo igelitový sáček vhodného rozměru, gumové rukavice, 
dezinfekce – Chloramin, Savo aj.) – za bezpečné zneškodnění drobného 
kadáveru se považuje zakopání do země min. 80 cm hluboko, avšak 
v území, kde neohrozíte podzemní či povrchové vody

• v případě nálezu více kusů uhynulých ptáků se může jednat o nákazu 
– použijte krizovou linku KVS pro hlášení nákazy nebo mimořádné 
situace – tel. 720 995 209 (zneužití této linky je trestné)
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POZOR! Živočichové chránění zákonem na ochranu přírody a krajiny 
(zákon č. 114/1992 Sb.) jsou dle § 48 a § 50 jmenovaného zákona 
chráněni i mrtví (jejich nález je třeba oznámit příslušnému orgánu 
ochrany přírody – KrÚ, tel. 564 602 507 nebo 564 602 508, anebo AOPK, 
tel. 569 429 494, příp. OŽP, tel. 569 497 208)!

4. Našli jste poraněného nebo uhynulého ptáka 
s kroužkem na noze nebo právě tento kroužek?

• holub – s největší pravděpodobností se jedná o zatoulaného poštov-
ního holuba – o svém nálezu informujte základní organizaci chovatelů 
poštovních holubů ZO 0103 Havlíčkův Brod, Šlosar Bohumil, 582 56 Věž  
č.p. 39, tel. 725 730 986, e–mail: slosar.b@seznam.cz

• jiný pták – viz otázka č. 2 (Našli jste poraněné zvíře?) 
• uhynulý pták nebo samostatný kroužek – pracovníci Kroužkovací 

stanice Národního muzea v Praze vždy ocení podání zprávy o nálezu 
okroužkovaného ptáka, popř. pouze zbytků ptáka nebo i samotného 
kroužku. Vždy je nutno sdělit důležité údaje jako datum nálezu, místo 
nálezu, okolnosti nálezu (zda byl pták nalezen mrtev, střelen, zabit 
o dráty, usmrcen dopravním prostředkem atp.), případně, o jaký druh 
ptáka šlo. Zprávu je možno podat telefonicky na tel. 271 961 256, 
e-mailem na krouzkovaci.stanice@nm.cz nebo poštou na adre-
su: Kroužkovací stanice Národního muzea, Hornoměcholupská 34, 
102 00 Praha 10-Hostivař

5. Jak postupovat v případě podezření na trávení zvěře 
(dle materiálů sdružení Volná křídla)?

• při nálezu uhynulých dravců, krkavcovitých, popř. také šelem v blíz-
kosti návnady, nebo několika uhynulých živočichů blízko sebe (i bez 
zřetelné návnady) nechte vše ležet na místě a pokud možno nechoďte 
do blízkosti, aby se nezničily stopy. V žádném případě se uhynulých 
živočichů ani návnady nedotýkejte, používané jedy jsou velmi prudké 
a neopatrná manipulace by mohla být VELMI NEBEZPEČNÁ. Zabraňte 
v přístupu dětem a domácím zvířatům (zj. psům)!!! Situaci pokud 
možno co nejvěrněji zdokumentujte

• nález okamžitě ohlaste PČR na tel. 158, případně i KVS, 

tel. 567 570 240. Pokud si nebude vědět rady, zdůrazněte podezření 
na spáchání několika trestných činů (pytláctví; týrání zvířat; neo-
právněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy – uhynul-li 
kriticky ohrožený živočich, např. orel mořský; obecné ohrožení – je-li 
návnada na veřejně přístupném místě). Trvejte na zdokumentování 
všech stop. Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, obraťte se 
na ČSO, tel. 773 380 285

• je vhodné informovat také ČIŽP (zaznamenat případ v databázi proná-
sledování)

• další informace naleznete na www.karbofuran.cz nebo na e-mailu 
cso@birdlife.cz

6. Vadí vám holubi ve městě?
• ochrana objektů před vniknutím holubů je především záležitostí 

vlastníků nemovitostí. V současné době existuje řada možností, jak 
zabránit zejména zahnízdění holubů. Město Havlíčkův Brod pravidelně 
organizuje a hradí preventivní vybírání holubích vajec z hnízd a od-
chyt dospělých jedinců

7. Objevili jste ve městě hada?
• v blízkosti zahrad či parků může jít o užovku, výjimečně zmiji, pří-

padně o slepýše (slepýš však patří mezi beznohé ještěrky a je zcela 
neškodný). Může se ovšem jednat i o exotický exemplář, který opustil 
svého chovatele. V žádném případě hada neodchytávejte ani nevolejte 
MP. Většina hadů patří mezi zvláště chráněné živočichy a jejich odchyt 
může provádět jen odborník s povolením k manipulaci s chráněnými 
druhy. V každém případě volejte odborné pracovníky ochrany přírody 
– AOPK, tel. 569 429 494 nebo 566 653 111, anebo Stanice Pavlov, 
tel. 734 309 798. Zranění či usmrcení zvláště chráněného živočicha je 
hodnoceno jako přestupek se sankcí až do výše 100 000 Kč

8. Objevil se vám v bytě netopýr?
• uvízlé zvíře nechte přes den v klidu, večer otevřete okno, zhasněte 

světlo a nechte netopýra volně vylétnout
• zraněného netopýra předejte ihned stanici pro handicapované živočichy 
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(např. Stanice Pavlov, tel. 734 309 798)
• pokud je nalezen mrtvý netopýr (všechny druhy netopýrů vyskytující 

se v ČR jsou chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb.), je nejvhodnější 
jeho předání, spolu s přesnou lokalizací a údaji o okolnostech nálezu, 
příslušným osobám, pro které může být tento údaj cenným vědeckým 
poznatkem. Obrátit se lze na KrÚ, tel. 564 602 507 nebo 564 602 508, 
AOPK, tel. 569 429 494, příp. OŽP, tel. 569 497 208

POZOR! Netopýr kouše a může přenášet vzteklinu – při manipulaci se 
chraňte koženými rukavicemi nebo alespoň hadrem.

9. Našli jste toulavého nebo opuštěného psa či kočku?
• obraťte se na MP, tel. 156
• nalezení psi jsou deponováni do Útulku pro psy, Mírovka 127, 580 01 

Havlíčkův Brod, tel. 569 438 188 nebo 602 262 429, e-mail: erippelova@tshb.cz
• k umístění nalezených koček můžete kontaktovat útulek pro kočky 

Mikeš HB, tel. 733 178 614

10. Nelíbí se Vám, že majitel nezajišťuje úklid po svém 
psovi?

• obraťte se na MP, tel. 156 nebo učiňte písemné oznámení se jménem 
majitele a datem činu na Městský úřad Havlíčkův Brod, úsek správní 
a přestupkové agendy

• vlastník zvířete je povinen znečištění ihned odstranit – k tomuto 
účelu lze na recepci v budově městského úřadu, ul. V Rámech 1855, 
vyzvednout sáčky na psí exkrementy. Ty jsou k odebrání i na nástav-
cích na odpadkových koších ve městě

11. Existují nějaká pravidla pro pohyb psů ve městě?
• dne 2. 1. 2020 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška města Hav-

líčkův Brod č. 7/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích, tj. povinnost vést psa na vodítku v těchto 
zónách: 
a) centrum města Havlíčkův Brod 
b) veřejná prostranství u Nemocnice Havlíčkův Brod 
c) veřejná prostranství u autobusového terminálu 

d) veřejná prostranství v areálu sportovišť Kotlina 
e) veřejná prostranství v areálu sportovišť Plovárenská 
f) veřejná prostranství se zvýšeným pohybem cyklistů a pěších, a to: 

 – od rybníka Rantejch ke koupališti a na Vršovice 
 – podél řeky Sázavy a sportovního areálu TJ Jiskra, vč. ulice České 

armády, a cestou do místní části Šmolovy
 – podél řeky Sázavy u centra města, na Žižkově a Poříčí (u Plová-

renské ulice)
 – od ulice Husova podél Masarykovy ulice směrem k Novému hřbito-

vu, včetně dvou silničních podchodů v ulici Masarykova
g) v okruhu 50 m od areálu škol (mimo centrum) 
h) v okruhu 100 m od dětských hřišť a podobných zařízení 
i) v okruhu 50 m od nákupních domů

• Dále je na veřejných prostranstvích na území města Havlíčkův Brod 
uvedených níže úplný zákaz vstupu se psy:
– relaxační zóna na Smetanově náměstí
– Dvůr Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87, vchod z ulice Trčkova
– všechna dětská hřiště v Havlíčkově Brodě a v místních částech Hav-

líčkova Brodu
– areál sportovišť Plovárenská, parc. č. 1852/34 v k.ú. Havlíčkův Brod

• grafické znázornění všech lokalit je spolu se slovním popisem provede-
no v příloze č. 1, v příloze č. 2 a v příloze č. 3 k této vyhlášce.

• bližší informace a popis jednotlivých lokalit viz www.muhb.cz (cesta: 
Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení města)

12. Máte strach, abyste našli svého psa (např. v případě 
krádeže nebo když se zatoulá)?

• novela veterinárního zákona zavedla od 1. 1. 2020 povinné čipování psů
• štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního 

očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku)
• zavedení povinného označení mikročipem se týká všech psů na území ČR 

vyjma psů, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011 
• označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři
• dozorovým orgánem je KVS
• bližší informace naleznete na www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-

oznacovani-psu/
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13. Máte obavy z roje včel, vos či sršní?
• obraťte se na specializovanou deratizační firmu, v případě ohrožení živo-

ta na HZS, tel. 950 275 111 (stanice Humpolecká ul.) či na MP, tel. 156

14. Kdo vám poradí při problémech s chovem zvířat?
• jednotliví veterinární lékaři a technici, jejichž seznam je k dispozici 

na KVS, tel. 569 430 900 (www.eagri.cz) 

15. Máte v okolí domu problémy s hlodavci?
• kontaktujte KHS, tel. 569 474 211 
• nebo kontaktujte majitele nemovitosti (např. Okresní stavební a byto-

vé družstvo, Bytové družstvo, EO, TS aj.), který zodpovídá za včasnou 
prevenci a hygienu nemovitosti

• v případě kanalizace lze volat VAK, tel. 569 423 895 nebo 569 430 211

16. Chcete chytat ryby?
• nejprve potřebujete mít rybářský lístek – ten se vydává pro celé území 

České republiky na dobu 30 dní, 1 roku, 3 let, 10 let nebo na dobu 
neurčitou ode dne jeho vydání (podle toho se odvíjí výše správního 
poplatku – 200 Kč/30 dní, 100 Kč/1 rok, 200 Kč/3 roky, 500 Kč/10 let, 
1 000 Kč/neurčito; pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo 
funkce činí polovinu). O vydání rybářského lístku může požádat občan 
České republiky nebo cizinec

• bližší informace viz www.muhb.cz (cesta: Radnice – Odbory a oddělení 
– Odbor životního prostředí – Dokumenty odboru – Rybářství) nebo na 
OŽP, tel. 569 497 248 nebo 569 497 207

17. Koupili jste si např. želvu, hada nebo papouška?
• těchto zvířat se týká Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými 

druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. CITES). 
Majitel je musí do 30 dnů registrovat na KrÚ

18. Chcete znát aktuální informace o pylové situaci?
• aktuální stav je k dispozici na webových stránkách www.pylovasluzba.cz

• Česká pylová informační služba, MUDr. Ondřej Rybníček, II. dětská 
klinika DN, FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno

19. Víte, jak správně v zimě přikrmovat ptactvo?
• na přikrmování jsou vhodná semena (např. slunečnice, drcený oves, 

len, proso), rozdrcené ovocné vločky, tuk a lojové koule
• nikdy nekrmíme zkaženým a plesnivým krmivem, kořeněnými, přepále-

nými a solenými zbytky potravin z kuchyní, způsobují ptákům vážné 
zažívací potíže

20. Proč není dobré pořádat ohňostroje?
• používáním zábavní pyrotechniky může dojít k plašení, zranění či 

usmrcení zvířat
• zábavní pyrotechnika také znečišťuje vzduch, vodu, půdu a zeleň
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ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Půda patří mezi nejcennější přírodní bohatství. Poskytuje životní pro-
středí půdním organismům a umožňuje růst rostlinám. Je zásobárnou 
důležitých látek, živin a vody a je nezbytná pro funkci všech přírodních 
ekosystémů, protože zajišťuje koloběh látek. Z půdy rovněž pochází 
mnoho základních složek stavebních materiálů a energetických surovin. 
Zemědělská půda je a patrně zůstane hlavním zdrojem potravin pro 
lidstvo. Proto ji musíme chránit a zbytečně ji nezastavovat či jinak zne-
hodnocovat. Podíl zemědělské půdy k datu 1. 1. 2020 tvoří ve správním 
území obce s rozšířenou působností  Havlíčkův Brod 66 % (41 794 ha).

1. Zjistili jste výskyt invazních rostlin (např. bolševníku 
velkolepého nebo dalších, dle přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 215/2008 Sb.)?

• obraťte se na ÚKZÚZ, oddělení rostlinolékařské inspekce HB, 
tel. 569 430 424 nebo na OŽP, tel. 569 497 202

2. Jsou ve vašem okolí neobdělané a zaplevelené 
pozemky?

• obraťte se na ÚKZÚZ, oddělení rostlinolékařské inspekce HB, 
tel. 569 430 424 (zaplevelené zemědělsky obhospodařované pozemky) 
nebo na OŽP, tel. 569 497 202 (ostatní pozemky)

3. Chcete zajistit likvidaci obtížných plevelů a křovin 
na zemědělské půdě nebo na ostatních pozemcích?

• kontaktujte firmy, které provádějí chemické i mechanické hubení ple-
velů a škůdců

4. Chcete stavět na zemědělské půdě?
• musíte požádat o souhlas k odnětí pozemku ze zemědělského půdního 

fondu pro nezemědělské účely na OŽP, tel. 569 497 202

5. Nevíte, kdo vám vypočítá odvod za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí, 
při kterém se odvody nepředepisují?

• obraťte se na specializované firmy (projekční kanceláře, ateliéry 
apod.)

6. Chcete pěstovat brambory?
• zjistěte si na ÚKZÚZ, oddělení rostlinolékařské inspekce HB, 

tel. 569 430 424 nebo 569 430 443 anebo na OŽP, tel. 569 497 202, 
zda oblast vašeho pozemku není v karanténním území (zákaz pěsto-
vání brambor). Téměř celý obvod města Havlíčkova Brodu je v tzv. 
„uzavřené pěstební oblasti“, tzn., že na plochách se může používat 
pouze sadba úředně uznaná. Za věrohodný doklad se počítá návěska či 
nákupní lístek s uvedením odrůdy, stupně množení a čísla partie

7. Chcete uložit sediment z rybníků, vodních nádrží 
a vodních toků na pozemky náležející do zemědělského 
půdního fondu (orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, 
ovocný sad, trvalý travní porost)?

• musíte požádat o souhlas s uložením sedimentu na zemědělskou půdu 
na OŽP, tel. 569 497 202

8. Zjistili jste na svém pozemku erozní událost (zj. vodní 
a větrnou erozi)?

• obraťte se přímo na SPÚ, tel. 727 956 453 nebo na odbor ŽP, 
tel. 569 497 202, který se v případě zjištění monitorované události 
obrací na příslušný SPÚ a o události jej informuje
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ZELEŇ

Veškerá zeleň má pro člověka zásadní význam, především pro obyvatele 
měst. Zeleň, a zejména ta vzrostlá, má pozitivní vliv na mikroklima pro-
středí, zachycuje prach a škodliviny, tlumí hluk, zmírňuje vítr, zachycuje 
srážkovou vodu, poskytuje útočiště a životní prostor pro nejrůznější 
druhy živočichů a zpříjemňuje žití také lidem, zejména v městském pro-
středí. 

V Havlíčkově Brodě je podle pasportu zeleně ke dni 30. 6. 2020 cca 
140 ha veřejné zeleně, mezi niž patří kromě výsadeb solitérních dřevin 
či skupin keřů i trávníky, květinové záhony, parkové cesty, pískoviště, 
odpočívadla apod. Kromě veřejné zeleně tvoří významnou plochu měst-
ské lesy, kterých má Havlíčkův Brod k 30. 6. 2020  544,85 ha.

1. Ničí někdo veřejnou zeleň, poškodil někdo strom 
nevhodným ořezem?

• je-li nutný okamžitý zásah (jedná se o vandalismus), volejte MP, tel. 156
• v ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích ničících 

zeleň se obraťte na ČIŽP, tel. 569 496 111 nebo OŽP, tel. 569 497 205, 
735 716 747

2. Chystá se někdo pokácet živý strom nebo ho už 
pokácel?

• ve většině případů musí ke kácení vydat formou správního rozhodnutí 
souhlas OŽP; o možnost kácení může požádat pouze vlastník pozemku, 
nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka

• v konkrétním případě volejte OŽP, tel. 569 497 205, příp. ČIŽP, 
tel. 569 496 111

• pokud kácení není povoleno a je potřeba okamžitý zásah, volejte MP, tel. 156

3. Myslíte, že je nutné pokácet strom ohrožující život 
nebo majetek na veřejném prostranství?

• oznamte to TS, tel. 569 428 166 či na zelenou linku TS 800 183 549, 
nebo na EO, tel. 569 497 272

4. Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství?
• lze jen se souhlasem vlastníka pozemku, v případě veřejného 

prostranství se obraťte na EO, tel. 569 497 272, případně OŽP, 
tel. 569 497 205

5. Chcete vysadit strom na svém pozemku?
• vlastník sousedního pozemku může dle platného občanského zákoníku 

(zákon č. 89/2012 Sb.) požadovat a domáhat se i soudní cestou, aby 
stromy dorůstající obvykle výšky přes 3 m byly vzdáleny minimálně 
3 m od hranice pozemku a stromy menšího vzrůstu minimálně 1,5 m, 
pokud historicky nebyly umístěny blíže

6. Chcete pokácet strom na svém pozemku?
• ve většině případů musí ke kácení vydat formou správního rozhodnutí 

souhlas OŽP (dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.)
• povolení není třeba pro:

– ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, které 
jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh pozemku zahrada 
nebo zastavěná plocha a nádvoří, bez ohledu na velikost obvodu 
kmene stromu

– dřeviny, pokud jejich obvod kmene v prsní výšce (tj. ve výšce 130 cm) 
je menší než 80 cm a zapojené porosty dřevin do 40 m² plochy

7. Je důvodem ke kácení plánovaná stavba?
• zažádejte OŽP o vydání závazného stanoviska ke kácení (dle § 8 odst. 

6 zákona č. 114/1992 Sb.)

8. Chystáte se kácet strom v městské památkové zóně?
• nejdříve požádejte o závazné stanovisko ke kácení orgán státní správy 

na úseku památkové péče ORM, tel. 569 497 138 a až následně odbor 
OŽP

9. Chcete na stromě provést pouze ořez?
• ořez dřevin je možno provést bez povolení, obraťte se na některého 
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z certifikovaných arboristů
 www.ceskycertifikovanyarborista.cz/certifikovani-arboriste
 (pozor, aby však nedošlo k poškození dřeviny)

10. Trápí vás zanedbaná veřejná prostranství (bujení 
plevelů), která vypadají nepěkně a navíc ztěžují život 
alergikům? 

• obraťte se na TS, tel. 569 428 166, či zelenou linku TS 800 183 549, 
nebo na e-mail: ts@tshb.cz

11. Vypaluje někdo trávu, hoří stromy?
• vypalování porostů je nezákonné (dle zákona č. 133/1985 Sb., zákona 

č. 114/1992 Sb., i zákona č. 201/2012 Sb.)
• volejte HZS, tel. 150 nebo MP, tel. 156

12. Nelíbí se Vám, jak si někteří lidé opatřují rostliny 
z chráněných území anebo se tam jinak nevhodně 
chovají?

• volejte PČR, tel. 158 nebo MP, tel. 156
• nebo ČIŽP, tel. 569 496 111
• nebo AOPK, tel. 566 653 111

13. Nelíbí se vám stav břehových porostů? 
• správcem Sázavy i Šlapanky je Povodí Vltavy, státní podnik, U Pan-

ských 3604, Havlíčkův Brod, tel. 569 428 143
• pokud neuspějete, obraťte se na OŽP, tel. 569 497 205

14. Kdo se stará o veřejnou zeleň, park a městské lesy?
• TS

 – veřejná zeleň a park Budoucnost – tel. 569 428 166, 724 069 209
 – městské lesy – tel. 569 429 818, 724 003 668

15. Zajímají vás památné stromy v okolí Havlíčkova 
Brodu? 

• jejich seznam naleznete na následujících odkazech:

– https://www.muhb.cz/pamatne%2Dstromy%2Dna%2Duzemi%2Dobce
%2Ds%2Dpoverenym%2Dobecnim%2Duradem%2Dhavlickuv%2Dbrod
/ds-17183/archiv=0

 Aktualizované informace naleznete na webové adrese města Hav-
líčkův Brod (cesta: Radnice – Odbory a oddělení – Odbor životního 
prostředí – Dokumenty odboru – Ochrana přírody a půdy)

– https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php? 

– www.dedictvivysociny.cz/vyhledavani
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ENERGIE

CHCETE DOOPRAVDY PROSPĚT STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Snižte svoji spotřebu energie, jejíž výroba a spotřeba je základním prv-
kem poškozování planety, a to ve všech jejích formách:

• nakupujte zboží v co nejméně obalech a pokud to jde – takové, které 
nemuselo být do pultu ve vaší prodejně přepraveno stovky kilometrů 
(čtěte etikety)

• zvažte, zda je nutné vždycky otočit klíčkem u vašeho automobilu nebo 
zda je možné použít hromadnou dopravu, kolo či dojít pěšky. Vaše 
osobní auto (i se skvělým katalyzátorem) například při cestě z Hav-
líčkova Brodu do Prahy a zpět vyprodukuje cca 30 kg CO2, který je 
pro organismy sice primárně netoxický, ale jedná se o tzv. skleníkový 
plyn

• topíte-li doma fosilním palivem (uhlí, zemní plyn) nebo i elektřinou 
(jejíž stěžejní podíl je vyráběn též z fosilních paliv), podporujete 
spočitatelnou mírou nárůst skleníkového efektu, a tím i devastaci 
planety. Pokud přistoupíte na vytápění biomasou v jakékoliv podobě, 
přesto, že též ohříváte svoji domácnost plamenem, nebude třeba vy-
sokých investic (vyměníte případně kotel, koupíte krbová kamna…), 
bilance CO2 se dramaticky zlepší, protože musíte započítat fotosynté-
zu, tedy absorpci CO2 do biomasy, kterou jste spálili

• svítit lze doma čímkoliv – úsporné žárovky (tzv. úsporky) jsou sice 
znatelně dražší, ale snižují množství spotřebované energie při stejném 
světelném výkonu dokonce až na cca 20 %. Kdo umí počítat, dovede si 
i vybrat

• pokud budete vybírat „sporák na vaření“, poptejte se, jaký druh ohřevu 
je výhodný pro typ nádobí, který doma používáte. Můžete cca polovinu 
energie vyplýtvat anebo ušetřit. Při nákupu všech elektrických spo-
třebičů se zaměřte jako na jeden z hlavních výběrových ukazatelů na 
jejich elektrickou spotřebu

• pokud budete šetřit vodou, samozřejmě šetříte i nemalou energii 
spotřebovanou na výrobu pitné vody. Pokud máte tu možnost, hodně 
pitné vody můžete ušetřit využíváním dešťové vody jako užitkové

PORADENSKÝ A PRÁVNÍ SERVIS, ODKAZY

Upozornění: sousedské spory – obtěžování nad míru přiměřenou pomě-
rům – řeší podle občanského zákoníku příslušný soud (např. štěkot psa, 
obtěžování pálením listí, zápachem z chovaných zvířat, větvemi přesa-
hujícími plot, stíněním, apod.)

Máte-li na výše uvedených kontaktech pocit nepochopení, zaujatosti či 
nevstřícnosti, využijte dalších možností poradit se s lidmi, sdruženými 
v nevládních organizacích, s odborně založenými firmami či ústředními 
státními orgány:

• Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 
tel. 267 121 111, e-mail: info@mzp.cz, www.mzp.cz

• Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,
 tel. 221 811 111, e-mail: info@mze.cz  nebo  posta@mze.cz,
 www.eagri.cz 
• Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 

4, tel. 267 994 300,  800 260 500 (zelená linka pro zájemce o dotace 
z Operačního programu Životní prostředí), e-mail: dotazy@sfzp.cz,  
www.sfzp.cz

• Kraj Vysočina – Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
tel. 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, www.kr-vysocina.cz

• Agora CE (nezisková organizace založená za účelem upevňování demo-
kratických principů ve společnosti), Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4, 
tel. 261 222 914, e-mail: info@agora-ce.cz, www.agora-ce.cz 

• Frank Bold – veřejné právní poradenství, pobočky Praha, Brno, Ostra-
va, Brusel, Krakov, tel. 545 213 975, e-mail: info@frankbold.org,

 www.frankbold.org
• Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel. 515 903 111,
 e-mail: partnerstvi@nap.cz, www.nadacepartnerstvi.cz
• VERONICA – ekologický institut, Panská 9, 602 00 Brno,
 tel. 542 422 750 (ekoporadna), e-mail: veronica@veronica.cz,
 www.veronica.cz
• ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Podhra-

dí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 070,
 e-mail: info@zeraagency.eu, www.zeraagency.eu
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• Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., (nezávislá nezis-
ková vzdělávací organizace a vydavatel časopisu Zahrada-Park-Kraji-
na), Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5-Košíře, tel. 257 323 953,

 e-mail: kancelar@szkt.cz, www.szkt.cz
• Centrum pro komunitní práci (nezisková organizace podporující právo 

občanů podílet se na zásadních rozhodnutích v jejich obcích, městech 
či regionech), Francouzská 4/75, 120 00 Praha 2,

 e-mail: cpkp@cpkp.cz, www.cpkp.cz
• Česká informační agentura životního prostředí – Cenia, Vršovická 

1442/65, 100 10 Praha 10, tel. 267 225 226,
 e-mail: sekretariat@cenia.cz, www.cenia.cz
• Český svaz ochránců přírody, Michelská 48/5, 140 00 Praha 4, 

tel. 222 516 115, 222 511 496, e-mail: info@csop.cz, www.csop.cz 
– regionální centrum Kraje Vysočina, 62/88 ZO ČSOP Kněžice, Kněžice 
109, 675 29 Okříšky, tel. 721 321 281, e-mail: info@csopknezice.cz, 
www.csopknezice.cz 

• Děti Země, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, tel. 603 574 289,
 e-mail: deti.zeme@ecn.cz, www.detizeme.cz
• EKO-KOM, a.s. (nezisková akciová společnost zabývající se tříděním, 

recyklací a využitím obalového odpadu), Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4, tel. 729 848 111, www.ekokom.cz

• Asekol, a.s. (neziskově hospodařící společnost, která organizuje ce-
lostátní systém zpětného odběru elektrozařízení), Československého 
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, tel. 234 235 111,

 e-mail: info@asekol.cz, www.asekol.cz
• ELEKTROWIN, a.s. (nezisková akciová společnost zabývající se ko-

lektivním systémem pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu), Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4, tel. 241 091 835, e-mail: info@elektrowin.cz, 
www.elektrowin.cz

• EKOLAMP, s.r.o. (kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zaří-
zení), Nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, tel. 810 888 100 (in-
folinka) nebo 277 775 111, e-mail: info@ekolamp.cz, www.ekolamp.cz

• ECOBAT s.r.o. (zpětný odběr a recyklace použitých baterií), Soborská 
1302/8, 160 00 Praha 6, tel. 233 332 787 nebo 734 567 987,

 e-mail: ecobat@ecobat.cz, www.ecobat.cz

• Ekologické sdružení Arnika, Dělnická 13, 170 00 Praha 7,
 tel. 774 406 825, e-mail: arnika@arnika.org, www.arnika.org
• TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1,
 tel. 777 891 787, e-mail: tereza@terezanet.cz, www.terezanet.cz
• Greenpeace Česká republika, z.s., Prvního pluku 12/143, 186 00 Praha 8-Kar-

lín, tel. 224 320 448, e-mail: info@greenpeace.cz, www.greenpeace.org
• Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno, tel. 774 976 407, 

734 392 735, e-mail: hnuti@brontosaurus.cz, www.brontosaurus.cz
• Hnutí Duha, Údolní 33, 602 00 Brno, e-mail: info@hnutiduha.cz,  

www.hnutiduha.cz
• Liga ekologických alternativ, Bezručova 605, 276 01 Mělník,
 tel. 606 453 892, 723 573 738, e-mail: lea@ecn.cz, lea2@ecn.cz, 

www.lea.ecn.cz
• Národní síť zdravých měst ČR (asociace aktivních místních samospráv 

využívající principy udržitelného rozvoje při rozhodování a podpo-
rující zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů), Palác YMCA, 
Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, tel. 602 500 639,

 e-mail: nszm@nszm.cz, www.zdravamesta.cz
• Agentura Koniklec, o.p.s. – obecně prospěšná společnost zabývající se 

uskutečňováním projektů z oblasti životního prostředí, ochrany příro-
dy a krajiny a udržitelných zdrojů, Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 
3, tel. 775 732 193, e-mail: agentura@koniklec.cz, www.koniklec.cz

• Sdružení krajina – nezisková organizace, Počítky 2, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, tel. 775 239 691, 777 045 586,

 e-mail: info@sdruzenikrajina.cz, www.sdruzenikrajina.cz
• Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s., Senovážné ná-

městí 977/24, 110 00 Praha 1, tel. 721 133 108,
 e-mail: info@pavucina-sev.cz, www.pavucina-sev.cz
• Síť ekologických poraden STEP, sídlo: Panská 9, 602 00 Brno,
 tel. 776 057 637, e-mail: petr.ledvina@veronica.cz, www.ekoporadna.cz
• Zelená domácnost – alternativní internetový obchod, Branická 66, 

147 00 Praha 4-Braník, tel. 602 569 044,
 e-mail: info@zelenadomacnost.com, www.zelenadomacnost.com
• Zelený kruh (asociace ekologických organizací), Lublaňská 18, 120 00 

Praha 2, tel. 222 517 143, e-mail: kancelar@zelenykruh.cz,
 www.zelenykruh.cz
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Město Havlíčkův Brod je od podzimu roku 2013 realizátorem místní 
Agendy 21 (zkratka MA21). Jedná se o program konkrétních obcí, měst 
a regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe 
při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci 
s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké 
kvality života a životního prostředí na daném místě.

Více informací na www.ma21.cenia.cz

Od téhož období je město Havlíčkův Brod členem také obecně prospěšné 
společnosti Královská stezka o.p.s. Předmětem podnikání této společ-
nosti je mj. rozvoj, koordinace rozvoje a propagace regionu Královská 
stezka. Vytváří nové formy a možnosti ekonomického a turistického 
využití krajiny a ochraňuje životní prostředí. Poskytuje služby při finan-
cování projektů k rozvoji regionu.

Více informací na www.kralovska-stezka.cz

Od roku 2016 se město Havlíčkův Brod stalo aktivním členem Národní 
sítě Zdravých měst a realizuje mezinárodní „Projekt Zdravé město“, který 
pomáhá ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnění mezinárodních stan-
dardů veřejné správy a současně k dosažení dobrého jména města v rám-
ci regionu, České republiky i Evropy. Přijetím deklarace radnice potvrdila 
zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, 
které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Více informací na www.nszm.cz

MÍSTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

• Chaloupky, o.p.s. – pracoviště Horní Krupá, Horní Krupá 39, 580 01 
Havlíčkův Brod, tel. 734 416 343, e-mail: krupa@chaloupky.cz,  
www.chaloupky.cz

 Chaloupky jsou obecně prospěšnou společností zabývající se environ-
mentální výchovou a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně 
přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Ekocentrum Chaloupky Horní 
Krupá sídlí v budově bývalé venkovské školy – dnešního Komunitního 
centra Krupská škola. Ekocentrum připravuje jednodenní ekologické 
výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ zaměřené zj. na přírodu, tra-
diční hospodaření a činnosti člověka na venkově a jeho působení na 
přírodu a planetu jako celek. V nabídce ekocentra jsou taktéž terénní 
programy do přírodně zajímavých lokalit v okolí, výstavy zaměřené 
na různá témata (některé i s doprovodným výukovým programem) 
a příprava seminářů a workshopů pro pedagogy a různorodých akcí pro 
veřejnost.

• Klub českých turistů Havlíčkův Brod – Jaroslava Kohoutová, před-
sedkyně KČT HB, e-mail: jarkohoutova@gmail.com, tel. 721 446 796,  
www.kct-havlickuvbrod.webnode.cz.

 Činnost klubu je zaměřena na různé druhy pěší turistiky – pravidelné 
vycházky o středách a sobotách (čtvrtletně je vydáván Plán vycházek 
a akcí), jednodenní i pobytové zájezdy po ČR, pravidelné (každoroční) 
turistické pochody (např. „Novoroční sestup do údolí Doubravky“, 
„Havlíčkobrodská padesátka“ a další), ale i cyklovyjížďky pro zdra-
ví a radost. KČT organizuje také kulturní akce – zájezdy do divadel 
a přátelská posezení, v zimních měsících se pořádají velice oblíbené 
cestopisné besedy s promítáním filmů a fotografií. Členská základna 
havlíčkobrodského KČT má kolem 300 členů a početně jde o největší 
odbor na Vysočině.

• Okrašlovací spolek BUDOUCNOST, Sázavská 430, 580 01 Havlíčkův 
Brod, tel. 603 144 360, e-mail: budoucnost.hb@gmail.com nebo 
bud.schneider@gmail.com, www.budoucnost-hb.cz.
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 Spolek, veden péčí o Budoucnost, přiměřeně navazuje na činnost 
stejnojmenného spolku pro okrašlování královského města Německého 
Brodu a okolí (1886–1919). Jeho účelem je přispívat k ovlivnění život-
ního stylu a rozvíjení vztahu k městu a jeho okolí, zejména s ohledem 
na jeho historická, památková a vlastivědná hlediska, ochraňovat 
a rozvíjet kulturní a přírodní dědictví tohoto města a jeho okolí, a vy-
víjet osvětovou, organizační a publikační činnost a jiné související 
veřejně prospěšné činnosti.

• Senior Point, Oblastní spolek ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, Havlíčkův 
Brod, Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 724 551 604, 
e-mail: havlickuvbrod@cervenykriz.eu.

 Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde naleznete komplexní 
informace ze všech oblastí života. Poskytuje informace o sociálních 
službách, úřadech, institucích, veřejných službách a kontaktech na 
seniorské organizace.

Pravidelně nepravidelné akce konané v Havlíčkově Brodě:

• Noc s Andersenem – každoročně v pátek nejblíže 2. dubna (Mezinárod-
ní den dětské knihy)

• Farmářské trhy Koudelův talíř – každou první sobotu v měsíci od květ-
na do října (http://koudeluvtalir.muhb.cz)

• Trhy řemesel – dvakrát do roka, 8. května a 17. listopadu
• Víkend otevřených zahrad – vždy druhý víkend v červnu
 (www.vikendotevrenychzahrad.cz) 
• Den bez aut – každoročně 22. září (v rámci Evropského týdne mobility, 

který je pravidelně od 16. do 22. září)
• výstavy na téma příroda a ochrana životního prostředí ve vestibulu 

budovy V Rámech 1855, Havlíčkův Brod – přibližně 3× do roka

OŽP nabízí možnost výpůjček odborné literatury (pouze prezenčně, 
některé i absenčně). Seznam publikací a videokazet a podmínek jejich 
zapůjčení je vyvěšen na www.muhb.cz (cesta: Radnice – Dokumenty 
odborů – Odbor životního prostředí – Obecné informace). Školy a státní 
instituce ve správním obvodu Havlíčkova Brodu mají možnost absenčních 
výpůjček veškerých publikací a videokazet dle nabídkového seznamu.
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