
Nejčastější dotazy a odpovědi z oblasti nakládání s komunálními odpady 

Zkratky – vysvětlivky: SKO – směsný komunální odpad, město – město Havlíčkův Brod, TSHB 
– Technické služby Havlíčkův Brod,  místní poplatek – místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který 
je placen občany města, skládkovací poplatek – platba stanovená zákonem o odpadech 
placená státu za užívání skládky, SVJ – společenství vlastníků jednotek (zde bytových), 
QR kód – samolepící kód umísťovaný na popelnice z důvodu jejich evidence 

Dotaz 1 
Co to je popelnice? 
Odpověď 
Popelnice je sběrová nádoba určená k odkládání odpadu zbylého po vytřídění využitelných 
odpadů včetně rostlinných, objemných, nebezpečných či stavebních. Existuje řada 
objemových (např. 110, 120, 240, 1100 litrů); materiálových (plast, pozinkovaný plech) 
i barevných (nejlépe černá barva nebo barva zinkovaného plechu) variant. Odpad v popelnici 
se nazývá SKO. V našem městě vlastní popelnice jejich uživatelé. 

Dotaz 2 
Jaká je četnost svozu popelnic? 
Odpověď 
Najedete v přiložené tabulce zde (str. 3). 

Dotaz 3 
Kdo a jak platí v našem městě za odpady? 
Odpověď 
Osoby hlášené v Havlíčkově Brodě k trvalému pobytu a osoby vlastnící zde stavby 
k individuální rekreaci nebo rodinné domy a byty, ve kterých není k pobytu hlášena žádná 
fyzická osoba, platí místní poplatek. Na sběrných dvorech je nutné v hotovosti zaplatit pouze 
za všechny druhy odpadů stavebních, zeminu a kameny, pneumatiky (ty mají být odevzdány 
v rámci zpětného odběru a ne na sběrném dvoře) a nevytříděný směsný objemný odpad (ten 
má být před odevzdáním vytříděn podle materiálových komodit). Za jakýkoliv odpad pak 
na sběrných dvorech zaplatí každý, kdo není fyzickou osobou (tj. podnikatel, právnická osoba) 
a také občané jiných obcí. 

Dotaz 4 
Musím zaplatit a nahlásit vyvážení popelnice, když jsem řádně uhradil místní poplatek? 
Odpověď 
Zaplaceno již máte formou poplatku, kterým se současně podílíte na financování celého 
systému nakládání s občanskými komunálními odpady, samozřejmě včetně jejich separace, 
provozu a sběrných dvorů. 
Odpad vám vyvezou TSHB, které jsou oprávněnou osobou, a to po přistavení popelnice 
označené QR kódem na místo svozu v termínu uvedeném v jízdních řádech svozu odpadů, 
které jsou každý rok distribuovány do všech domácností ve městě a dále zveřejněny 
na odpady a svoz odpadů. Pokud místo svozu není na stávající svozové lince a svoz má 
proběhnout poprvé, je nutné jej s TSHB dohodnout – kontakt tel.: 569 427 670 (středisko 
odpadů), bezplatná tel. linka TSHB: 800 183 549 nebo e-mail: ts@tshb.cz. 

Dotaz 5 
Má počet popelnic, které si nechávám vyvážet, vliv na výši poplatku? 
Odpověď 
Nemá. Zpětnou vazbou proti zbytečnému počtu popelnic ve městě je jejich pořizování 
výhradně na vlastní náklady. 

Dotaz 6 
Kdo zaplatí nákup nových popelnic (rozšíření jejich počtu nebo náhradu nefunkčních)? 
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Odpověď 
Nákup a opravy popelnic oprávněná osoba ani město nehradí. V TSHB zpravidla zakoupíte 
popelnici za zvýhodněnou cenu. 

Dotaz 7 
Jakou popelnici si mohu zakoupit? 
Odpověď 
Musí to být nádoba kompatibilní se svozovou technikou TSHB. V případě nákupu nádoby jinde 
než v TSHB s TSHB konzultujte odlišný typ předem. Standardní velikosti jsou 110, 120, 240 
a 1100 litrů. 

Dotaz 8 
Jak zamezit tomu, aby u mého popelnicového stání zastavilo auto, někdo cizí sem vysypal 
odpad a odjel? 
Odpověď 
Každý vlastník popelnice sám zodpovídá za nakládání s touto nádobou a jejím obsahem 
a za její zabezpečení mimo svozovou dobu (například jejím uzamčením). Za provedení výsypu 
do svozového auta a případné poškození nádoby tímto úkonem odpovídá svozová společnost. 

Dotaz 9 
Jaký bude postup, když dojde k zásadnímu poškození popelnice? 
Odpověď 
Za stav popelnice odpovídá její vlastník, nepřevedl-li svoje povinnosti smluvně na někoho 
jiného. Nebude-li tedy popelnice v technickém stavu, který umožní její bezproblémový svoz 
(výsyp) bez ohrožení pracovníků či techniky TSHB, svoz neproběhne a problém bude muset 
vyřešit vlastník popelnice. Pokud bude popelnice vyměněna za novou, bude na vyžádání 
na ekonomickém odboru (kontakt eo@muhb.cz)vydán i nový QR kód, starý pak bude 
zneplatněn. 

Dotaz 10 
Kde všude ve městě se popelnice označují QR kódy? 
Odpověď 
Postupně byly označeny veškeré občanské popelnice ve městě včetně všech jeho místních 
částí a prostřednictvím TSHB popelnice těch fyzických osob podnikajících a právnických osob, 
které TSHB svážejí. Popelnice svážené přímo jiným subjektem město značit nebude. 

Dotaz 11 
Proč se značení popelnic QR kódem provádí? 
Odpověď 
Hlavním důvodem je oddělení občanských popelnic a popelnic právnických osob a také 
postupné zjišťování jejich zaplněnosti v návaznosti na evidovaný základní objem. Jsou 
vyváženy pouze popelnice označené QR kódem, tedy ty, které je možné při svozu načíst. 
Cílem je přesné zmapování produkce SKO občany a právnickými osobami v různých 
lokalitách. Dlouhodobě bude město usilovat o to, aby se co nejvíce odpadu z popelnic 
přesunulo do separace surovin, což by mělo umožnit pomalejší zvyšování občanských plateb 
za odpady, než by tomu bylo v opačném případě díky nové odpadové legislativě a její snaze 
zamezit zbytečnému skládkování SKO postupným zdražováním skládkovacích poplatků zde. 

Dotaz 12 
Musím popelnici označenou QR kódem vždy vystavovat ke svozu? 
Odpověď 
Ne. Vystavujte ji pouze, až ji budete potřebovat skutečně vyprázdnit. 

Dotaz 13 
Zatím nemáme přiděleno číslo popisné - bude na naši nádobu též nalepen QR kód - máme ji 
nějak označit? 
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Odpověď 
Nádobu neoznačujte a kontaktujte ekonomický odbor (eo@muhb.cz), příslušný QR kód vám 
bude přidělen. 

Dotaz 14 
Popelnic pro komunální odpad máme 5 ks a vchodů s číslem popisným je 8. Může být jedna 
popelnice označena dvěma vchody? 
Odpověď 
Ano, je-li jedna nádoba určená pro dva vchody, je třeba označit pro jaké. Pomocí QR kódu 
bude přiřazena ke konkrétním číslům popisným. 

Dotaz 15 
Vzhledem k tomu, že v naší lokalitě došlo k výraznému zvýšení počtu obyvatel, a tím tedy 
i množství odpadu, nebude zřejmě již dostačovat počet popelnic. Můžeme další přikoupit 
a po nákupu informovat úřad, že se počet popelnic změnil a domluvíme se na označení QR 
kódem? 
Odpověď 
Ano, při navýšení počtu nádob je třeba nové nádoby vždy označit QR kódem, o který můžete 
zažádat na ekonomickém odboru města (kontakt eo@muhb.cz). V každém případě je nutné 
mít všechny nádoby označené. Neoznačené nebudou vyváženy. Množství popelnice nemá 
vliv na výši místního poplatku (zpětnou vazbou proti zbytečnému počtu popelnic je jejich 
pořizování výhradně na vlastní náklady). 

Dotaz 16 
Jak to bude v případě, kdy mám dvě popelnice a QR kódem je označena jen jedna z nich? 
Odpověď 
Obraťte se k dořešení věci na ekonomický odbor města (kontakt eo@muhb.cz). 

Dotaz 17 
Máme popelnici řádně označenu číslem popisným, při aktuálním svozu byla vysypána, 
ale nebyla označena QR kódem. Popelnice sousedů však označeny byly. Jaké je vysvětlení? 
Odpověď 
Označování probíhalo v terénu postupně, opakovaně, místy složitě a může se tak stát, že 
některá popelnice stále není QR kódem označena. V takovém případě je třeba obrátit se o QR 
kód na ekonomický odbor města (kontakt eo@muhb.cz), který příslušný QR kód spárovaný 
s číslem popisným vydá. Takováto situace by již ale neměla nastat, protože od počátku února 
2021 TSHB nesmějí vyvážet QR kódem neoznačené popelnice. 

Dotaz 18 
Jednotlivá SVJ jsou právními subjekty. Má být tedy na jejich popelnicích vyznačeno též IČO? 
Odpověď 
IČO není pro potřeby systému u SVJ v tomto případě potřeba, jde o občanské odpady, které 
jsou hrazeny v rámci místního poplatku. 

Dotaz 19 
Před několika dny jsme zkolaudovali rodinný dům, popelnici jsme již zakoupili, avšak zatím tu 
nemáme trvalé bydliště. Máme i přesto popelnici označit a připravit ji ke svozu? 
Odpověď 
Ano, je třeba ji označit číslem popisným a s ekonomickým odborem dohodnout přidělení QR 
kódu (kontakt eo@muhb.cz), následně ji přistavit s nalepeným QR kódem ke svozu. Trvalé 
bydliště nehraje v této fázi řešení problematiky svozu popelnic roli. 

Dotaz 20 
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Až budou na vesnici separační kontejnery na vše, na co jsou ve městě, tak nebude problém. 
Zatím na vesnici není takový nepořádek. Ve městě se to, co se nehodí v bytě, hodí k popelnici 
nebo ke kontejnerům - na vesnici to takhle nefunguje. Proč to nezohledníte? 
Odpověď 
Separační stání umisťujeme i do místních částí města. Pokud máte konkrétní připomínku 
k nedostatku separačních kontejnerů v konkrétním místě, napište nám na adresu 
odpady@muhb.cz. 

Dotaz 21 
Proč bych měl třídit odpady, když bez ohledu na to, co vytřídím, zaplatím stejný poplatek? 
Odpověď 
Formálně řečeno - protože jste povinen činit tak v souladu s Obecně závaznou vyhláškou 
města  č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě 
Havlíčkův Brod, která stanoví místa určená k odkládání jednotlivých druhů odpadů, více zde, 
(i zákonem o odpadech). 
Například místem určeným pro odkládání směsných plastů a nápojových kartonů jsou žluté 
separační kontejnery, sběrný dvůr TSHB u rybníka Cihláře, sběrný dvůr v Havířské ulici, 
nádoby v domácnostech (door-to-door systém) a pytlové svozy provozované v části Vysočan, 
v části Žižkova a na Kokoříně. Nápojové kartony se dále sbírají na některých separačních 
stáních i do jednodruhových oranžových nádob, kde již není třeba je dále dotřiďovat. Porušení 
vyhlášky lze v krajním případě i sankcionovat. Věříme ale, že hlavním důvodem k třídění 
odpadů v domácnostech je pochopení nutnosti takového postupu ve vztahu k dnešnímu stavu 
životního prostředí. V dlouhodobém horizontu lze též říci, že pokud nebudeme dostatečně 
separovat odpady, bude se nakládání s nimi prodražovat, což bude mít vliv i na výši 
předmětného poplatku. 

Dotaz 22 
Co se stane, když nezaplatím poplatek a zbytkový odpad si budu likvidovat sám, například 
odvezením na legální skládku za úhradu? 
Odpověď 
Poplatek bude stejně vymáhán, protože podle systému stanoveného obecně závaznými 
vyhláškami města jste povinen se zbavovat zbytkového odpadu prostřednictvím popelnice 
a oprávněné osoby, která ji sváží a zároveň městu platit poplatek místní poplatek. Současně 
máte právo bezplatně využívat paralelních služeb organizovaných a financovaných městem, 
jako je jarní a podzimní svoz velkoobjemovými kontejnery (včetně nebezpečných odpadů), 
sběrné dvory, separační kontejnery apod. 

Dotaz 23 
Kam je možné odhazovat obaly od sprejů běžně užívaných v domácnosti (např. deodoranty, 
laky na vlasy...)? Na obalech bývají symboly, které říkají, že je možno je recyklovat. 
Odpověď 
Posouzení separace je důležité činit vždy s ohledem na možný odbyt vytříděné komodity. 
Neodbytovatelné komodity nemá smysl třídit. Celonárodní systém pro spreje (na rozdíl třeba 
od běžných obalů, elektrošrotu, baterií, zářivek či pneumatik) neexistuje. V našem městě tato 
komodita patří do kompetence HBH odpady s.r.o., Havířská ul. (sběrna surovin). 
O neporušené tlakové nádobky (kompletní či nepoužité spreje) není zájem. Pokud jsou zcela 
prázdné a otevřené, pak je možné je ve sběrných surovinách odevzdat jako kov příslušného 
druhu (je značeno na nádobce "al", "fe"). Protože nelze garantovat, že nádobka je zcela 
prázdná (zpravidla obsahuje chemické látky), neproražený, nezkontrolovaný a nevypláchnutý 
sprej bude vždy obecně nebezpečným odpadem. S tématem symbolů na nádobkách 
vybízejících k recyklaci doporučujeme se obrátit vždy v konkrétním případě na Českou 
obchodní inspekci či Českou inspekci životního prostředí. Může jít o klamavou reklamu 
a problém se musí dořešit vždy s konkrétním výrobcem či dovozcem. 
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Dotaz 24 
Jsem podnikatel/ka a mám málo odpadu. Co mám dělat? 
Odpověď 
Pro komunální odpady musíte mít v souladu se zákonem o odpadech zajištěn, a to písemnou 
smlouvou na jejich předání v odpovídajícím množství, odbyt odpadů, které produkujete. 
Smlouva musí být uzavřena se subjektem, který příslušné odpady i v souladu se zákonem 
o odpadech smí odebírat. V případě kontroly je třeba doložit tento stav jednak platnou 
smlouvou a současně kontrolnímu orgánu předložit doklady o odevzdání odpovídajícího 
množství daného odpadu. Můžete též využít odpadového systému města - uzavřením smlouvy 
na jeho využití prostřednictvím TSHB. 

Dotaz 25 
Co mám dělat s plastovým sáčkem, který má po jedné straně jakousi kovovou vrstvu nebo 
obecně s kombinovanými obaly? 
Odpověď 
Hliník vhodný k recyklaci poznáte jednoduše - po zmáčknutí drží vnucený tvar a nedrží se ho 
magnet. Materiály jako pokovený papír či pokovený plast je nejlepší vhodit do SKO – výmět 
nelze než ukládat na skládce! Vrstvené obaly na potraviny (tzv. tetrapaky), ale i pouze 
voskované papírové obaly, například od mléka - patří u nás ve městě do žlutých či oranžových 
kontejnerů, nádob na plasty v systému door-to-door a ekvivalentnímu pytlovému svozu. 
Po dotřídění jsou dále zpracovávány. 

Dotaz 26 
Kam je třeba odložit rostlé vánoční stromky určené k likvidaci? 
Odpověď 
Vánoční stromky zcela odstrojené (včetně třepení atp.) odkládejte ke standardním separačním 
stáním tak, aby nebyl omezen přístup k separačním kontejnerům, nebo je dopravte na jeden 
z našich sběrných dvorů. 

Dotaz 27 
Jak řešit přeplnění separačních kontejnerů? 
Odpověď 
Nejrychlejší je informovat TSHB na bezplatné telefonní lince 800 183 549 nebo využít 
elektronickou aplikaci zde. Četnost svozů jednotlivých komodit organizují TSHB podle potřeb. 
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