MĚSTSKÁ KARTA NA SBĚRNÉM DVOŘE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Městská karta pro Sběrný dvůr slouží pro vjezd do areálu a elektronickou
evidenci množství odevzdaného odpadu obyvateli města Ústí nad Orlicí.
Vjezd na Sběrný dvůr v Ústí nad Orlicí je možný pouze s Městskou kartou.
 Majitelé Městské karty (čipových hodinek), která slouží v současné době pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení,
mohou v Zákaznickém centru TEPVOS přijít a zdarma aktivovat službu pro vstup do Sběrného dvora, druhou, novou kartu
nepotřebují.
 Městskou kartu pro Sběrný dvůr je možné si vyzvednout zdarma v Zákaznickém centru TEPVOS, které je vedle Sběrného
dvora nebo na pokladně Městského úřadu v Sychrově ulici.
 Pro vydání a aktivaci karty je třeba doložit totožnost občanským průkazem. Karta se stane aktivní nejpozději do dvou
pracovních dnů.
 Zdarma vydanou kartu na Sběrný dvůr lze v budoucnu za poplatek aktivovat pro vstup do rekreačních zařízení.
Zákaznické centrum TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, tepvos@tepvos.cz, 465 519 844
Pokladna Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, tel. 465 514 273
Více najdete na: http://mestskakarta.cz/

UPOZORNĚNÍ K SYSTÉMU PYTLOVÉHO SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ PRO ROK 2021

odbor životního prostředí
PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ ÚLEVY ZA PYTLOVÝ SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU
(dle platné Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
(o místním poplatku za komunální odpad)
Článek I. REGISTRACE
1)
2)

3)

Kontrolu načtených pytlů systému pytlového sběru
tříděného odpadu si můžete provádět ve webové databázi,
kterou za odkazem http://odpady.muuo.cz/.
S reklamací chybně načtených pytlů se můžete obrátit, nejlépe po
telefonické domluvě na paní Velínskou (tel. 465 514 263) osobně
na Městském úřadě, Sychrova 16, 1 patro, kancelář č. 256. Pro
reklamaci si vezměte zbylé štítky a městskou kartu.

4)

Článek II. TŘÍDĚNÍ A ODEVZDÁNÍ ODPADU
1)

Pro vstup do databáze načtených pytlů použijte část čísla ze SVÉHO
štítku s čárovým kódem! Vzorový obrázek vstupu do databáze

UPOZORNĚNÍ:
1) Reklamace se přijímají osobně u paní Velínské kancelář č. 256 MÚ Sychrova 16, nejlépe po telefonické
domluvě předem (tel. 465 514 263). Poslední reklamační den je 15.12.2021!
2) K reklamaci je třeba předložit Městskou kartu a zbývající štítky.
3) Prosíme, hlídejte si množství načtených pytlů u jednotlivých poplatníků!
4) Převod načtených pytlů z karty na kartu se neprovádí.
5) Převádět načtené pytle bude možné pouze při ztrátě karty, na novou.
MÍSTNÍ POPLATEK PRO ROK 2021
výše poplatku je na rok 2021 stanovena na 690 Kč/rok/poplatník, poplatek se platí nejen za fyzické osoby s trvalým
pobytem v Ústí nad Orlicí, ale i za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba na území města Ústí nad Orlicí. Za nezletilé děti zodpovídá zákonný zástupce.
Splatnost poplatku: 31. 5. běžného roku. Nárok na úlevu od poplatku má poplatník (pokud není osvobozen), který je
zapojen do systému třídění komunálního odpadu a shromažďuje komunální odpad do sběrných pytlů, a to ve výši 10 Kč
za odevzdaný sběrný pytel, maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok a uplatňuje se
v následujícím kalendářním roce. Z technických důvodů je možné úlevu za rok 2021 uplatnit až od 10. 1. 2022!
Děkujeme za pochopení. Informace a platby: Marcela Váchová: vachova@muuo.cz, tel: 465 514 210

Registrace je možná v Zákaznickém centru TEPVOS spol. s r.o. (areál sběrného dvora)
Registrace poplatníka k poskytnutí úlevy je vázána na použití městské karty viz. „Pravidla pro přidělování Městských
karet pro Sběrny dvůr v Ústí nad Orlicí spol. TEPVOS spol. s r.o.“.
(Pozn.: Městské karty s omezeným rozsahem, tj. pouze pro Sběrný dvůr a úlevu při třídění budou vydány v Zákaznickém
centru TEPVOS a v pokladně Městského úřadu v ul. Sychrova, fyzické osobě ZDARMA (první vydání) po předložení
dokladu totožnosti vydaném orgánem státní správy. Současný držitel městské karty ji pro tento účel může též využít.)
Poplatník obdrží samolepky s čárovým kódem propojeným s číslem jeho městské karty k nalepení na pytle s tříděným
odpadem (papír, plast, nápojové kartony). Dále obdrží dle počtu odebraných samolepek příslušný počet barevně
odlišených pytlů - plast (žlutá), papír (modrá), nápojové kartony (oranžová). Po odevzdání naplněných pytlů je možné
si vyzvednout další samolepky s čárovým kódem a k nim příslušný počet pytlů. Nespotřebované samolepky a pytle se
používají dále v dalším roce.
Stvrdí seznámení s těmito pravidly svým podpisem.

2)

3)

Po naplnění pytle, viz čl. I odst. 3, nejméně do 4/5 příslušným vytříděným odpadem, jej poplatník, zaváže, označí
dodanou samolepkou s čárovým kódem a umístí je v den svozu pytlového sběru na jemu určené místo svozu odpadu.
V den svozu je možné odevzdat více označených pytlů. Pytel/pytle s čárovým kódem je také možné odvézt do sběrného
dvora v Ústí nad Orlicí, kde budou v nejbližší den svozu svozovou firmou načteny.
(Pozn.: místo svozu je místo, kde má poplatník popelnici nebo kontejner)
Pracovníci svozové firmy načtou čtečkou čárový kód pytle identifikujícího poplatníka, automaticky se přidá datum a
čas načtení. V případě, že vykazuje odpad v pytli vadu, to znamená, není naplněn ze 4/5, nebo je v něm jiný než tříděný
odpad např. směsný komunální, bioodpad apod., bude sice pytel načten, bude k němu zadán příznak vady, ale nebude
započítán do úlevy. Vadný pytel se v evidenci objeví a bude moci být předmětem individuální reklamace, viz níže.
Informace o načtených pytlích bude svozová firma předávat Městu Ústí nad Orlicí. Informace se budou ukládat do
databáze a nejpozději do 14 dnů po dni svozu, budou přístupné poplatníkovi v databázi na stránkách města
www.ustinadorlici.cz
Článek III. ÚLEVA A REKLAMACE

1)

2)

Úleva (sleva z poplatku za komunální odpad) je dle obecně závazné vyhlášky ve výši 10 Kč za řádně odevzdaný sběrný
pytel. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za rok/poplatníka, tedy 20 ks řádně odevzdaných
pytlů/rok/poplatníka. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce z poplatku za komunální odpad.
(Pozn.: tedy např. tříčlenná rodina, neuplatňuje-li jinou úlevu, může získat až 3x200 Kč = 600 Kč za 3x20 odevzdaných
pytlů)
Reklamovat údaje o načtení pytle v databázi je možné osobně v následujícím měsíci po odevzdání, nejlépe po
telefonické domluvě termínu návštěvy s paní Velínskou (tel. 465 514 263) na odboru životního prostředí městského
úřadu v Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 1 patro, kancelář č. 256. Pro reklamaci je třeba předložit zbylé štítky a městskou
kartu. Poslední termín reklamace v roce 2021 je 15.12.2021. Reklamace po tomto termínu se budou brát jako
bezpředmětné.
Tato pravidla jsou platná od 1. 1. 2020 a platí do vydání nových pravidel, nebo do zrušení těchto pravidel.

POPELNICE A KONTEJNERY
Kontejnery na směsný komunální odpad od bytových domů se
sváží každý týden celoročně. Odpadové nádoby na směsný
komunální odpad (nádoby v majetku občanů obvykle černé 110240l) se budou svážet každý týden ze svozových míst od
listopadu do února. Od měsíce března do konce měsíce října
bude vždy sudý týden svážen SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD. V
lichý týden celoročně bude svážen BIOODPAD z hnědých nádob
o objemu 240l a kontejnerů 1100l, viz tabulka. Hnědé nádoby na
BIOODPAD dostávají do bezplatné zápůjčky od města
(v určených termínech) domácnosti na Sběrném dvoře.
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD (SKO)
dle lokalit

BIOODPAD
dle lokalit

1.1.-28.2. 2021 a 2.11.-31.12.2021 každý
týden; DÁLE SUDÝCH TÝDEN ve dnech 810.3.; 22-24.3.; 5-7.4.; 19-21.4.; 3-5.5.; 1719.5.; 31.5-2.6.; 14-16.6.; 28-30.6.; 1214.7.; 26-28.7.; 9-11.8.; 23-25.8.; 6-8.9.; 2022.9.; 4-6.10.; 18-20.10.;
LICHÝ TÝDEN ( v zimě navíc k SKO ) ve
dnech 4-6.1.; 18-20.1.; 1-3.2.; 15-17.2.; 13.3.; 15-17.3; 29-31.3.; 12-14.4.; 26-28.4.;
10-12.5.; 24-26.5.; 7-9.6.; 21-23.6.; 5-7.7.;
19-21.7.; 2-4.8.; 16-18.8.; 30.9-1.9.; 1315.9.; 27-29.9.; 11-13.10.; 25-27.10.; 810.11.; 22-24.11.; 6-8.12.; 20-22.12;

Dny svozu nádob dle lokalit
Pondělí:
Černovír, Tichá Orlice, Oldřichovice, letiště, Knapovec, cihelna,
Lanšperská, Heranova, Letohradská, Náměstí Svobody, Polská,
A. Blažky, Chodská, Dr. J. Korába, Tvardkova, Na Štěpnici,
17. listopadu, Smetanova, Dělnická, Rettigové, Mazánkova,
Družstevní, Zeinerova, Jana a Josefa Kovářů, ČSA, Wolkerova,
Dukelská, Dukla, Dolní Houžovec, Horní Houžovec. Pouze
kontejnery - Polní, Příčná, U letiště, Jižní.
Úterý:
Královéhradecká, Hřbitovní, Cihlářská, V Lukách, Mlýnská, Q.
Kociána, Na Bělisku, Na Studánce, Na Ostrově, Na Rámech, K.
Světlé, Palackého, Čelakovského, Sv. Čecha, Moravská,
Dr. Vrbenského, Vicenova, Na Žižkově, Fügnerova, Tyršova, T. G.
Masaryka, Okružní, Jilemnického, Havlíčkova, Příkopy, Černá,
Komenského, Velké Hamry, Barcalova, M. R. Štefánika, Malé
Hamry, Sychrova, Mírové náměstí, 17. listopadu (pěší zóna),
M. J. Kociána, Lochmanova, Hakenova, Špindlerova, Kostelní,
Hradební, Husova, Nový Svět, Pickova, Jiráskova, J. Koziny, Na
Výsluní, Písečník, Andrlíkova, Zborovská, Mývaltova, Ježkova,
Hniličkova, Lukesova, Zahradní, J. Nygrína. Kontejnery ze sídliště
Štěpnice.
Středa:
B. Němcové, Stavebníků, Nádražní, Sokolská, Pražská,
Truhlářská, Lesní, Drážní, Školní, U Vody, Karpatská, Zahrádkářů,
Kolmá, J. Haška, A. Staška, J. Štyrsy, J. K. Tyla, Mostecká, Pod
Horou, Vrbová, Lázeňská, Zelená, Na Stráni, Třebovská,
Za Drahou, U Rybníčku, Nerudova, Sluneční, Krátká, Pivovarská,
U Řeky, Pod Lesem, Potoční, Švermova, Lanškrounská, Andělov,
Za Vodou, Sadová, Na Stráni, Poříční. Pouze popelnice - Polní,
Příčná, U letiště, Jižní, Nová, Kladská, Východní.
BAREVNÉ KONTEJNERY – „ZVONY“
Modrý kontejner - papír:
Patří: časopisy, noviny, sešity, sešlápnuté krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo, knihy. Nepatří: celé svazky knih
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný

dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice!
Žlutý kontejner – plast + tetrapack:
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme pouze v menších kusech.
Dále je možné do žlutých zvonů umístit i tzv. tetrapack, např.
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Nepatří: PVC, novodur, molitan, mastné obaly a obaly od
chemikálií.
Zelený zvon – barevné sklo - Bílý zvon – bílé sklo:
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Nepatří: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo,
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět
do obchodu.
Šedý zvon – kovy
Do šedého kontejneru patří drobné zbytky kovů a kovové obaly
od nápojů a potravin, neznečištěné jiné kovové obaly. Nepatří
do něj znečištěné kovové obaly od barev, olejů a jiných
chemikálií.
Hnědý kontejner – BIOODPAD
Do hnědého kontejneru patří: Zbytky ovoce a zeleniny (včetně
citrusových plodů), kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva,
skořápky z vajíček a ořechů, papírové kapesníky, ubrousky,
zvadlé květiny, podestýlka domácích býložravých zvířat, zbytky
vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.).
Posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, piliny, hobliny, kůra,
popel ze dřeva, peří, chlupy, vlasy, stará zemina. Nepatří:
omáčky, pomazánky a jedlé oleje, kosti, maso a kůže, mrtvá těla
zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, stavební suť a kameny,
chemické látky a jejich obaly, sáčky z vysavače, cigarety, léky,
textil, jednorázové pleny, apod.
ZVONY JSOU URČENY POUZE NA TŘÍDĚNÝ NEZNEČIŠTĚNÝ
ODPAD!
Kovy, papír a plasty je možné také odevzdat do firmy
RECYCLING-KOVOVÉ ODPADY A.S. a kovy do firmy SKB, SPOL.
S R.O., se kterými od roku 2019 spolupracujeme.
PYTLOVÝ SBĚR
Papír, plast a tetrapacky je možné odevzdávat též v barevně
odlišených pytlích v rámci pytlového sběru. Zapojením do
systému úlev za třídění pytlového sběru je možné získat slevu až
200 Kč/rok/poplatníka viz pravidla. Občané mohou barevně
odlišené pytle s vytříděným odpadem umístit v den svozu na své
svozové místo, nebo je umístit do Sběrného dvora.
V roce 2021 i nadále platí rozdělení území města do dvou zón
svozu s rozdílnými termíny. V určených termínech se jako
doposud budou svážet všechny komodity v jednom dni (plast,
papír a nápojové kartony).
Zóna svozu – Centrum: zahrnuje „jádrové“ území města na
východ od ulice Moravská a Královéhradecká po hranici
Oldřichovic, jejich část sídliště naproti nákupním centrům,

sídliště Štěpnice a na jihu vede hranice Wolkerovým údolím.
Zóna svozu – Okraje: Okrajové části města v katastrálních
územích Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Oldřichovice u Ústí
nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Hylváty včetně sídliště
Dukla, Knapovec, Horní Houžovec, Dolní Houžovec a Ústí nad
Orlicí na západ od ulice Moravská a Královéhradecká.
Termíny svozu pytlového sběru pro rok 2021 jsou:
Zóna svozu
Centrum

Okraje

Datum svozu
29.1.; 26.2.; 26.3.; 23.4.; 21.5.; 18.6.; 16.7.;
13.8.; 10.9.; 8.10.; 5.11..; 3.12.; 31.12.2021
(sběr započtený do roku 2022)
18.12.2020 (sběr započtený do roku 2021);
15.1.; 12.2.; 12.3; 9.4.; 7.5.; 4.6.; 2.7.; 30.7.;
27.8.; 24.9.; 22.10.; 19.11.2021; 17.12.2021
(sběr započtený do roku 2022)

SBĚR ODĚVŮ, BOT A TEXTILU
Obnošené oděvy, boty, bytový textil a hračky je možné odevzdat
do bílých kontejnerů společnosti TextilEco a.s., umístěných na 9
stanovištích města Ústí nad Orlicí (ul. Bratří Čapků, Na Pláni,
Mazánkova, Pickova, Jilemnického, 2x ulice Třebovská, Dukla,
Sokolská), nebo do kontejneru Diakonie Broumov, který je
umístěn v areálu Sběrného dvora spravovaného společností
TEPVOS, spol. s r.o.
MONOČLÁNKY, SUCHÉ BATERIE
Vybité, nepotřebné monočlánky (suché baterie) je možno
odevzdat ve všech specializovaných prodejnách ELEKTRO nebo
do kontejnerů ASEKOLu a ECOBATu, které najdete v budovách
městského úřadu a v některých nákupních centrech.
Vybité, nepotřebné monočlánky mohou žáci odevzdat i do
nádob umístěných v základních školách.

vlastními prostředky v souladu s platnými obecně závaznými
právními předpisy.
Náklady spojené s předáním stavebního odpadu do zařízení na
recyklaci stavebního odpadu nebo na řízenou skládku hradí
občané, z jejichž činnosti tento odpad vznikl.
SBĚRNÝ DVŮR
Společnost TEPVOS, spol. s. r.o., provozuje v ulici
Královéhradecké Sběrný dvůr, kde mohou občané odložit
odpad, který nepatří do popelnic.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA:
den
1.1.–31.3.; 1.10.-31.12.2021 1.4.-30.9.2021
pondělí 14 – 17 hodin
14 – 18 hodin
úterý
10 – 17 hodin
10 – 18 hodin
středa
14 – 17 hodin
14 – 18 hodin
čtvrtek 14 – 17 hodin
14 – 18 hodin
pátek
10 – 17 hodin
10 – 18 hodin
leden, únor, březen, červenec, srpen, prosinec
sobota 8 – 12 hodin
duben, květen, červen, září
sobota 8–18 hodin
říjen, listopad
sobota 8 – 17 hodin
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Město Ústí nad Orlicí zajišťuje ve spolupráci se společností
TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, přistavování
velkoobjemových kontejnerů na svoz tříděného odpadu, včetně
mobilní sběrny nebezpečných odpadů. Do velkoobjemových
kontejnerů je přijímán také odpad rostlinného charakteru
(větve, keře, atp.). Odpad, který patří do popelnic, nelze do
kontejnerů ukládat.
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

JEHLY, INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
Pacienti, kteří používají jehly a injekční stříkačky mohou využít
službu, kterou poskytuje Město Ústí nad Orlicí prostřednictvím
Nemocnice v Ústí nad Orlicí. V jejím areálu, u objektu bývalé
spalovny, je umístěna sběrná nádoba („popelnice“) červené
barvy, která je určena ke sběru tohoto odpadu.
LÉKY
Nepotřebné léky a léky s prošlou záruční dobou je možno
odevzdat do lékáren. Rozhodně nepatří do popelnic!
DROBNÝ CHEMICKÝ ODPAD - SVOZ
Občané budou mít možnost tento odpad odevzdat v termínech
přistavení velkoobjemových kontejnerů.
Odevzdat můžete:
rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn…), akumulátory a
baterie, kyseliny a zásady, automobilové oleje, olejové filtry,
postřikové látky (insekticidy a pesticidy…), zářivky, výbojky a
úsporné žárovky, foto-roztoky, halogenové hasicí přístroje,
zbytky barev, inkousty, tmely, lepidla, rtuťové teploměry a
spínače, kosmetiku (studená vlna, laky…), znečištěné textilie,
tlakové rozprašovače, léky, nádoby se zbytky škodlivin atd.
STAVEBNÍ ODPAD
Odpad vzniklý při stavební či demoliční činnosti prováděné
občany, bude na základě jejich objednávky u společnosti
TEPVOS, spol. s r.o., odvezen na jejich náklady do zařízení na
recyklaci stavebního odpadu nebo na řízenou skládku. Tím
se nevylučuje možnost zajistit si odvoz stavebního odpadu

Místo
Horní Houžovec
Dolní Houžovec
Knapovec MŠ
Knapovec - nové
stanoviště mezi
č.p. 25 a 133 GPS:
49.9589064N,
16.4413119E
Kerhartice
potraviny
Třebovská
Pivovarská
zelenina
Na Výsluní
Černovír
Na Tiché Orlici
Staré Oldřichovice
Park Čs. legií
Korábova
Nová
Dukla

datum svozu

čas
přistavení

út
út
st

13.4.2021
13.4.2021
14.4.2021

út
út
st

7.9.2021
7.9.2021
8.9.2021

st

14.4.2021

st

8.9.2021

čt

15.4.2021

čt

9.9.2021

út

20.4.2021

út

14.9.2021

st

21.4.2021

st

15.9.2021

čt
út
út
út
st
čt
út
st

22.4.2021
27.4.2021
27.4.2021
27.4.2021
28.4.2021
29.4.2021
4.5.2021
5.5.2021

čt
út
út
út
st
čt
st
čt

16.9.2021
21.9.2021
21.9.2021
21.9.2021
22.9.2021
23.9.2021
29.9.2021
30.9.2021

Vážení občané,
chtěli bychom Vám závěrem poděkovat, že jste v roce 2020 opět
projevili velký zájem o třídění plastu, papíru, tetrapaku, skla,
kovů, elektroodpadu, šatů, baterií a bioodpadu.
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí MÚ
Jiří Preclík - místostarosta města Ústí n. Orlicí gestor ŽP

