
AKTUÁLNÍ INFORMACE K ODPADŮM 

Vážení spoluobčané, 

Množí se nám různé dotazy ke změně svozu odpadu, proto si dovolíme zopakovat tyto nejčastější odpovědi na Vaše 

dotazy. 

1) „Nesvezli nám tento týden směsný komunální odpad?“ 

Řada z Vás patrně stále nezaznamenala 6x v Ústeckých listech opakované informace o změnách ve svozu odpadu! 

Od 6.5. do 30.10.2019 bude v sudých týdnech probíhat svoz bioodpadu dům od domu a v lichých týdnech svoz 

směsného komunálního odpadu. To znamená, že směsný komunální odpad se sváží  vždy v intervalu 1x za 14 dní! 

Od 1.11.2019 do 31.3.2020 bude interval svozu směsného komunálního odpadu 1x za týden! Termíny na rok 2019 

jsou v přiložené tabulce: 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ 
ODPAD   

pondělí až středa dle lokalit  

1.1.-30.4. 2019 a 11.11.-31.12.2019 každý týden; DÁLE LICHÝ TÝDEN = ve dnech  

6-8.5.; 20-22.5.; 3-5.6.; 17-19.6.; 1-3.7.; 15-17.7.; 29-31.7.; 12-14.8.; 26-28.8.; 9-
11.9.; 23-25.9.; 7-9.10.; 21-22.10.; 4-6.11. 

BIOODPAD 

pondělí až středa dle lokalit 

SUDÝ TÝDEN =  ve dnech  

13-15.5.; 27-29.5.; 10-12.6.; 24-26.6.; 8-10.7.; 22-24.7.; 5-7.8.; 19-21.8.; 2-4.9.; 
16-18.9.; 30.9.-2.10.; 14-16.10.; 28.-30.10. 

 

2) „I když jsme dali správnou nádobu na místo svozu nádoba nebyla vyvezena?“ 

Obvyklou příčinou je to, že občan je zvyklý dát nádobu v určitou hodinu v den svozu podle toho jak zjistil, že 

obvykle svozová firma přijíždí, ale ta již svezla odpad o několik hodin dříve. Svoz probíhá od 6:00 po celý den a 

není možné říci, v jakou hodinu bude firma v konkrétní lokalitě. Může se to měnit např. i v létě v době dovolených, 

kdy budou svážet zaskakující pracovníci, tedy pojedou trasu jinak, budou pomalejší, nebo rychlejší apod. 

Doporučujeme nádobu dát na místo svozu večer před dnem svozu, nebo v 6:00 v den svozu! 

3) „Na směsný komunální odpad máme malou nádobu, která nám ale na něj nestačí, když se sváží 1x za 14 dní?“ 

Ze zákona o odpadech a i z vyhlášky města, která musí být se zákonem v souladu, má každý občan povinnost třídit 

využitelné složky odpadu jako je papír, plast, kovy, sklo, biologický odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad apod. 

Věříme, že když bude domácnost řádně třídit využitelný odpad, měla by jí stačit např. nádoba 110l. Je nicméně 

možné, že pro dvougenerační dům jedna taková nádoba nestačí. Naše jediná rada je buďto si zakoupit další malou 

nádobu, nebo větší nádobu, která bude stačit pro svoz 1x za 14 dní. Je možné také odpad, který se vám nevejde 

odvézt do Sběrného dvora. Snahou je snížit množství směsného komunálního odpadu. Nejen, že je třídění 

ekologické, ale i ekonomické. Náklady na odpad ve městě s vyšší spotřebou stále stoupají. Asi každý si tak může 

jednoduše spočítat, že poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 590 Kč nestačí na pokrytí nákladů za cca. 14 

200 obyvatel, když jsou náklady 12 miliónů korun, nemluvě o tom, že v rámci motivačního systému vracíme těm 

co poctivě třídí cca. 860 tis Kč na slevě z poplatku. Bohužel stačí se podívat, zejména do kontejnerů na sídlištích 

jaká je „třídící morálka některých neodpovědných“! 

4) „Rádi bychom získali nádobu na bioodpad, jak postupovat“ 

Město Ústí nad Orlicí zapůjčuje zdarma občanům nádoby na bioodpad o objemu 240l na Sběrném dvoře v určených 

termínech. Nejbližší termíny jsou čtvrtek 23 a 30. května 2019. Další termíny budeme vyhlašovat v létě. Sledujte 

prosím webové stránky města a Ústecké listy. K zapůjčení stačí mít pouze doklad totožnosti. 

5) „Co za odpad patří do bionádoby?“ 



 


