
Nepořádek v separačních stáních 

 

Vzniká dvojím způsobem 

1. Občané sem přinášejí často i neuvěřitelné věci, které patří na sběrný dvůr (například 

ústřední topení, umyvadlo, koberec, židli, haldu prken či dřevotřískových desek nebo třeba 

větve). Zdražuje to celý městský systém nakládání s odpady, protože musí vyjet další 

úklidová četa se speciálním vozem, aby nepořádek odklidila. Za takto zbytečně utracené 

peníze pak město nemůže realizovat něco užitečnějšího pro své občany. Pro porovnání - v 

roce 2008 stál úklid nepořádku (vlastně černých skládek, které jsou většinou u separačních 

stání) cca padesát tisíc, v posledních letech stojí kolem milionu korun ročně! Je tedy v zájmu 

všech i napomenout nepořádného občana na místě nebo rychle volat Městskou policii na linku 

156. Takto přichycenému nepořádníkovi bude v případě prokázání viny uložena sankce. 

Občané tu vlastně o své libovůli nezákonně provozují svozový systém, který nikdo nezřídil. 

2. Stává se, že některý kontejner je naplněn dříve, než v den svozu. Důvodem bývá zvyšující 

se množství odpadu, na který ještě město nereagovalo například počtem nádob nebo jde o 

výpadek svozu způsobený technickými problémy. Takový stav je možné nahlásit na 

bezplatnou linku Technických služeb Havlíčkův Brod (TSHB) 800 183 549 nebo pomocí 

speciální aplikace pro chytré telefony (více na www.muhb.cz - cesta - Životní prostředí - 

Odpady a svoz odpadů - "Mobilní aplikace - třídění odpadů na dosah ruky") nebo pomocí 

portálu T-MAPY (více na titulní straně webu města jako "nová služba"). TSHB mají pak v 

rámci svých provozních možností až dva pracovní dny na nápravu stavu (tj. například v pátek 

ohlásím - nejpozději v úterý bude vyvezeno). 

Město činí mnohé systémové kroky ke zlepšení služeb občanům. Například zvony na papír 

jsou postupně nahrazovány modernějšími kolečkovými nádobami 1100 litrů s horním 

výsypem nebo svoz rostlinných odpadů je občanům přiblížen díky postupné instalaci stejného 

druhu nádob v hnědé barvě do většiny separačních stání. Bylo by příjemné, kdyby tak, jak 

město rozvíjí systém nakládání s odpady, občané nabývali postupně větší zodpovědnosti. O to 

větší dík patří těm, kteří tak již dávno činí! 
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