
TŘÍDĚNÍ ODPADU  - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
 
Vážení občané, jsme rádi, že si hojně přicházíte již od začátku ledna do Zákaznického centra TEPVOS (vedle 
Sběrného dvora na ul. Královéhradecká) vyzvedávat zdarma Městskou kartu pro vstup do Sběrného dvora a 
registrujete se do systému slev za třídění odpadu. Bližší informace průběžně vkládáme na webové stránky města 
www.ustinadorlici.cz (napravo ve sloupci aktuálně odkaz „ODPADY 2016 - INFORMACE PRO OBČANY“). Tento 
nově „narozený“ systém se snažíme operativně léčit od jeho dětských nemocí, děkujeme Vám za trpělivost a věcné 
připomínky a dotazy. Na základě nich bychom Vám rádi odpověděli na často kladené otázky: 
 
REGISTRACE DO SYSTÉMU, FUNGOVÁNÍ SLEV A PYTLOVÉHO SBĚRU: 

• „Platím poplatek za celou domácnost. Musí přijít pro Městskou kartu pro Sběrný dvůr, čárové kódy na slevu a 
pytle s občankou i moje žena?“ Každý člen domácnosti je poplatník, má samostatně nárok na Městskou kartu pro 
Sběrný dvůr zdarma a nárok na slevu za třídění po splnění podmínek. Při registraci karty vidí pracovníci v registru 
obyvatel všechny, kteří žijí v domácnosti a proto pokud o to požádáte, můžeme Vám vše vydat pro celou 
domácnost. Zpravidla odbavujeme bez dlouhého čekání jednu osobu. Kdykoli během roku si můžete vyzvednout 
kartu a pytle pro další členy domácnosti, což doporučujeme. V případě, že by žadatel chtěl vyzvednout kartu, 
samolepky a pytle pro jiného poplatníka, který bydlí v jiné domácnosti, bude to možné spolu s jednoduchým 
zplnomocněním, které si založíme. V jiných „speciálních“ případech bude vše řešeno individuálně.  

• „Mohu poplatek za odpad zaplatit i v Zákaznickém centru TEPVOS?“  Ano je to možné, hotovostně i platební 
kartou. Je zde možné platit i další místní poplatky Města Ústí nad Orlicí.  

• „Je nějak omezena doba, kdy se musím pro Městskou kartu a registraci do systému slev za třídění odpadu 
dostavit?“ Není, vše si můžete vyzvednout během celého roku, i v letech následujících se do systému můžete 
kdykoli zapojit, nebo jeho možnosti naopak nevyužívat. 

•  „V pravidlech píšete, že občan pytel označí dodanou samolepkou s čárovým kódem a umístí je v den svozu 
pytlového sběru na jemu určené místo svozu odpadu. Co si mám představit pod pojmem „určené místo svozu 
odpadu?“ Určené místo svozu odpadu je místo kam dáváte u rodinného domu popelnici (obvykle před dům 
apod.), u panelových domů, tam kde jsou „Vaše“ kontejnery na komunální odpad. 

• „Co mám dělat, když mi dojdou během roku samolepky, nebo pytle?“ Standardně dáváme 12+12 ks pytlů na plast 
a papír (silnější) plus roli (20 ks) na nápojové kartony a k tomu 12+12+12 samolepek dle typu odpadu. Někdo 
může preferovat jen třídění plastu, protože papír třeba odnáší jeho děti do školy, nebo sběrny. Tedy pokud mu 
nebude stačit počet pytlů a samolepek na plast může si dojít během roku do Zákaznického centra TEPVOS pro 
další. Také pokud již na začátku ví, že bude třídit jen plast, nemusí si ostatní pytle a štítky na papír a nápojové 
kartony na začátku vyzvednout. Započítáno pro slevu bude max. 20 ks pytlů na poplatníka v roce, v libovolné 
kombinaci počtu dle druhu tříděného odpadu. 

• „Když nechci odděleně třídit nápojové kartony, kam je mám odevzdat?“ Nápojové kartony je také možné vložit 
k vytříděným plastům. 

•  „Když mi zbydou na konci roku nenaplněné pytle, musím je odevzdat zpět?“  Nemusíte je odevzdat, použijete je 
pro tříděný odpad v dalším roce, stejně tak můžete použít i nyní pytle, které vám zůstaly z roku 2015, pokud jste je 
dostával od společnosti EKOLA při svozu pytlového sběru.  

•  „Nemohu skladovat doma pytle a čekat na svoz jednou za měsíc, mohu pytle někam odvézt?“ Naplněné a 
samolepkou označené pytle můžete vozit v průběhu měsíce do 
Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. V den svozu je zde svozová firma 
zaeviduje (načte čárový kód) a odveze. 

•  „Jak zjistím, kolik pytlů mi bylo zaevidováno a jakou mám tedy 
aktuální výši slevy?“ Na internetové adrese http://odpady.muuo.cz/ je 
připravena databáze (PBO WEB VIEW) s evidencí, do které vstoupíte po 
zadání číselného kódu = číslo účastníka, které naleznete na evidenční 
samolepce (třetí až osmá číslice pod čárovým kódem = viz názorná 
ukázka na internetové stránce). Vynásobíte-li zde zjištěný počet 
načtených pytlů 10x zjistíte aktuální výši své slevy v Kč. Výši slevy 
rodinných příslušníků (= dalších poplatníků) zjistíte opět po zadání jejich 
čísel účastníků.  

• „Co mám udělat, když Městskou kartu ztratím?“ V Zákaznickém 
centru TEPVOS a na pokladně Městského úřadu v Ústí nad Orlicí 
nahlásíte ztrátu Městské karty a můžete si zde zároveň vyzvednout další, ale již za poplatek 100 Kč. 

Ukázka přihlašovacího okna do databáze 
sloužící k prezentaci načtených pytlů. 



• „Dostanu se do Sběrného dvora bez Městské karty?“ Od 1. 2. 2016 bude vjezd do Sběrného dvora v Ústí nad 
Orlicí umožněn pouze pro držitele Městské karty. Pokud přijedete s naloženým odpadem a nebudete mít ještě 
vydanou Městskou kartu, můžete vozidlo odstavit na parkovišti u Sběrného dvora a v Zákaznickém centru 
TEPVOS, které je vedle něj si ji vyzvednout. 

• „Když se nechci přihlásit ke slevovému systému pytlového sběru, kam mám dávat tříděný odpad?“ Stejně jako 
doposud do barevně odlišených kontejnerů na stáních tříděného odpadu. V Ústí nad Orlicí máme 64 stání, na 
kterých je 314 kontejnerů na tříděný odpad. Dále je budeme také rozvíjet. 
 

MÁ SMYSL TŘÍDIT ODPAD? 

• „Netřídím, protože jsem přesvědčený, že se to stejně hodí na jednu hromadu“ Tvrzení je samozřejmě nesmysl! 
Vytříděný odpad je dnes vítanou surovinou. 75% vytříděné ho odpadu se využije opět a to většinou 
opakovaně jako surovina při výrobě. Tříděný odpad se ještě roztřídí, zbaví se obvyklých nečistot a z drtivé 
většiny se zpracuje v ČR, protože máme na prakticky všechnu tříděnou surovinu u nás zpracovatelské firmy. Např. 
i když sklo třídíme tradičně dobře, naše sklárny stále dováží skleněný odpad ze zahraničí. Nepoužitelný zbytek 
(velmi mastné, chemikáliemi znečištěné plastové obaly, 5-8x recyklovaný již nepoužitelný papír jako jsou ruličky 
od toaletního papíru, obaly na vajíčka apod.) se ještě často energeticky využívá při spalování např. v cementárnách, 
tedy bezpečně spáleno za velmi vysokých teplot (více než 1000°C) za přísné kontroly. Není tedy nutné, aby se 
kvůli dalšímu zpracování např. vymývaly kelímky od jogurtu apod., chcete-li je vymývat, tak jen tak aby Vám 
doma nezapáchaly! Pokud si někdo není jistý, zda do plastu patří či nepatří lahev od určitého čisticího prostředku 
apod., je lépe ji do tříděného odpadu dát, protože s tímto dilematem si zpracovatel při roztřídění poradí.  

• „Co se z tříděného odpadu vlastně vyrábí?“ Recyklované PET láhve se podílí na výrobě výplní zimních bund 
a spacáků, různého ošacení např. 100% recyklátem je třeba sportovní fleecová bunda. (1 ks z 50 PET láhví). 
Dále se z nich vyrábí materiály do interiérů aut, přidávají se do tzv. zátěžových koberců apod. Z fólií, tašek a sáčků 
se stanou opět další tašky a sáčky, pytle (i ty co dostanete, jsou recyklát). Ze směsových plastů se vyrábí zahradní 
nábytek, kompostéry, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic, plastové ploty, rošty, desky apod. Z 
pěnového polystyrenu jsou izolační tvárnice, odlehčený materiál do betonu a další tepelné izolace. Papír se 6-8x 
neustále používá, ke konci díky zkrácení vláken (nedrží dobře tvar) se naposledy využije na různé obalové 
proložky, ruličky do toaletního papíru apod. Sklo a kovy se využívají prakticky ze 100% opět na ty samé 
výrobky . Konkrétně je recyklát ve výrobcích: např. pastový kbelík, kolíček na prádlo 75%, smetáček s lopatkou 
(90%), myš k počítači (50%), většina skleněných výrobků obsahuje nejméně 65% recyklátu, kancelářský papír je 
100% recyklát atd. 

• „T řídím z pocitu, že pomáhám přírodě, čemu tříděním konkrétně pomůžu?“ Za rok 2015 data ještě dostáváme, 
ale např. v roce 2014 jsme v Ústí nad Orlicí ušetřili životní prostředí vytříděním 401 t plastu, papíru a skla, což je 
přepočteme-li nevypuštěných 936,3 tun CO2, úspora energie 21 784 147 MJ = cca roční provoz 2000 
průměrných domácností (6 051 152 KWh), zdroje surovin: např. vámi vytříděných 137 t papíru ušetřilo 536 
stromů a v neposlední řadě jste uspořili 506 000 Kč za skládkovací poplatek, protože se oněch 401 tun 
nemuselo uložit na skládku jako komunální odpad.  

Nejen příroda, ale i vedení města Vám za tento přístup děkuje. 

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí,  
Jiří Preclík - místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor životního prostředí 

TEPVOS spol. s r.o. – společnost provozující Sběrný dvůr a administraci výdeje 
EKOLA České Libchavy s.r.o. – společnost provozující svoz odpadu 

 
………………………………………………..vzorové zplnomocnění k vyplnění………………………………………. 
 
Zplnomocňuji (jméno koho zplnomocňuji)……………………………………………datum narození…………………. 
 
bydliště……………………………………………………………………………………………………………………. 

k převzetí Městské karty pro Sběrný dvůr a k registraci slevy za pytlový sběr odpadu pro rok 2016 
 
 
Jméno (kdo zplnomocňuje)…………………………………………….. …………….datum narození…………………..  
 
bydliště……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
podpis…………………………………………………… datum………………………………… 


