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INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V MĚSTĚ STARÉ MĚSTO 
 
ODPAD je dle definice zákona movitá věc, které se zbavujeme, případně máme úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 
Věcí se zbavujeme, pokud je nepotřebujeme a tak se o další osud odpadů většina z nás příliš nezajímá.  
Ale legislativa stanovuje řadu povinností při nakládání s odpady všem z nás a z ekonomických i ekologických důvodů 
by nám naše odpady neměly být lhostejné. 
 
 

Produkce odpadů města Staré Město v roce 2021

 
Výdaje a příjmy odpadového hospodářství města Staré Město v roce 2021 
Výdaje celkem (výdaje za předání odpadů k odstranění nebo k dalšímu 
využití, svoz, manipulaci, pronájem nádob, provoz sběrného dvora) 

8 513 113,- Kč 

Příjmy celkem (příjmy z výběru poplatků od občanů, odměn za třídění 
odpadů (EKOKOM), plateb občanů za nadlimitní množství odpadů 
odevzdaných na sběrném dvoře) 

4 748 581,- Kč 

     z toho výběr poplatků od občanů 3 384 426,- Kč 

  

Rozdíl výdajů a příjmů (úhrada z rozpočtu města) 3 764 532,- Kč  
(a další výdaje z rozpočtu města jsou 
na provoz Technických služeb Staré 
Město, p.o., které zajišťují úklid 
města zejména po neukázněných 
osobách) 

 
 
 
 
 

Objemný 
odpad 349 t 

Papír 177 t 

Sklo 106 t 

Stavební 
odpady 249 t 

Dřevo 87 t 

Plasty 136 t 

Ostatní 
odpady 48 t 

Biologicky 
rozložitelný 
odpad 751 t 

Směsný 
komunální 

odpad 1203 t 



 

Předcházení vzniku odpadů, třídění a odkládání odpadů 
Dle legislativy je každý povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné 
vlastnosti.  
 
Dle legislativy i osobní zodpovědnosti by přístup každého měl být následující: 

REDUKCE  Předcházení samotnému vzniku odpadů zodpovědným nakupováním jen potřebných věcí, 
nakupováním zboží s minimem obalů, domácím kompostováním 

↓  

ZNOVU VYUŽITÍ Zvážení, zda věc nejde opravit a znovu využít nebo zda není využitelná někým jiným 

↓  

UMOŽNĚNÍ 
RECYKLACE 

Řádným tříděním odpadů je umožněna recyklaci materiálů, výroba kompostu, energetické 
využití odpadů 

↓  

PŘEDÁNÍ K 
ODSTRANĚNÍ 

Odpady, se kterými není naloženo výše uvedenými postupy, jsou zejména skládkovány – 
což je nejdražší a nejméně ekologický postup, který bude od roku 2030 pro směsný a 
objemný odpad z domácností zakázán 

 
Každý je povinen utříděný odpad z domácnosti odkládat na určená místa – do kontejnerů (nikoliv vedle kontejnerů), 
do popelnic, pytlů a na sběrné dvory. Systém třídění a odkládání odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou o 
stanovení systému odpadového hospodářství zveřejněnou na internetových stránkách města. 

 
Odkládáním odpadů vedle kontejnerů a mimo  určená místa je zakázáno , 
takové jednání je přestupkem a zásadně zvyšuje náklady na odpadové hospodářství města. 
 
 
 

K odkládání využitelných (recyklovatelných)  odpadů z domácností jsou určeny tyto nádoby: 
 Plasty a nápojové obaly – pytlový sběr a žluté kontejnery 

 
ANO 
Do kontejnerů na plasty a pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET láhve, nápojové kartony, 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 vhazujte v menších kusech. 

NE 
Do kontejneru nepatří například mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny či novodurové trubky. 
 
Pytle na shromažďování plastů jsou k vyzvednutí na Městském úřadě Staré 
Město.  



 

Papír – modré kontejnery 
 
ANO 
Do kontejnerů patří například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, knihy. Mohou sem být vhazovány i obálky s fóliovými okýnky 
(zpracovatelé si s tím umí poradit). Bublinkové obálky vhazujte pouze bez 
plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami (ty se 
během zpracování samy oddělí). 

NE 
Do kontejneru nepatří mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír 
(tyto materiály nelze už nadále recyklovat). Použité dětské pleny opravdu 
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice na směsný odpad. 

 

Sklo – zelené a bílé kontejnery 
 
ANO 
Do kontejnerů patří například lahve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří 
sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Sklo se třídí na čiré a barevné. 
 
NE 
Do kontejneru nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, 
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné 
zálohované sklo patří zpět do obchodu. 

 Kovové odpady – šedé kontejnery 

 

ANO 
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze otvorem bez 
problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzervy, kovové tuby, 
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky 
a další drobné kovové odpady. 
 
NE 
Do kontejnerů nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky 
nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů. 

 Bioodpad – hnědé popelnice 
 
ANO 
Do popelnic patří tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, 
košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, papírové pokládky na vejce, piliny, 
hobliny, kůra, seno, sláma. 

NE 
Do popelnice nepatří plastové sáčky, sklo, kamení, obalové materiály, 
maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky, uhynulá zvířata, 
kontaminované piliny a hobliny, nebezpečné odpady, biologicky obtížně 
rozložitelné materiály. 



 Elektrozařízení a baterie – červené kontejnery 
 
ANO 
Do kontejnerů patří veškerá drobná elektrozařízení, například počítače 
a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, ruční 
nářadí, domácí spotřebiče, hobby nářadí a baterie. 

NE 
Do kontejnerů nepatří monitory, televize, autobaterie, zářivky a úsporné 
žárovky. Velká zařízení neukládejte vedle kontejnerů (ty patří na sběrný 
dvůr). 
 
Umístění kontejnerů – nám. Hrdinů, Komenského, Luční, Slavomírova, 
Michalská, Za Mlýnem 

 

Textil – kontejner s výklopem 
 
ANO 
Do kontejnerů patří oděvy, obuv, textilní hračky, textil. 

NE 
Do těchto kontejnerů nepatří znečištěné oděvy a textil, zcela 
znehodnocená obuv. 
 
Umístění kontejnerů – nám. Hrdinů, Kopánky, Alšova, Za Mlýnem 

 Jedlé tuky a oleje – zelená popelnice 
 
ANO 
Do popelnice patří jedlé tuky a oleje v těsně uzavřených plastových 
nádobách. 
 
NE 
Do popelnice nepatří - technické tuky a oleje, oleje ve skleněných obalech. 
 
Umístění popelnic – Komenského, Rastislavova, Trávník, Michalská, 
Slavomírova 

 

 Dále máte možnost k odložení odpadů z domácností využít sběrné dvory: 
Sběrný dvůr v areálu společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. ve Starém Městě na ulici Brněnská 1372 
Provozní doba:  
pondělí až pátek: 7:00 – 16:00, sobota: 8:00 -12:00 
 
Sběrný dvůr v areálu společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o. v Uherském Hradišti na ulici Průmyslová 1147 
Provozní doba: 
pondělí až pátek: 7:00 – 16:00, sobota (březen až říjen): 8:00 -12:00 
 
Sběrné dvory jsou určeny zejména pro odkládání nebezpečných odpadů, objemných odpadů (nábytku, matrací, 
koberců atd.) a malých množství stavebních a demoličních odpadů (celkem maximálně 1500 kg/osobu/rok, přičemž 
při překročení limitu 500 kg u odpadu typu beton a cihly a překročení 100 kg směsi stavebních odpadů jsou tyto 
odpady odkládány za úplatu). 

 
Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností 
Na sběrném dvoře v areálu společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. ve Starém Městě na ulici Brněnská 1372 je 
možno odevzdat i výrobky s ukončenou životností jako jsou elektrické a elektronické zařízení (pračky, lednice, 
televizory, monitory, drobné spotřebiče atd.), baterie, akumulátory, zářivky a pneumatiky. 



 

Poplatek za odpady (za obecní systém odpadového hospodářství) 
Poplatky za odpady platí osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu, přihlášení cizinci s vybranými typy pobytu a 
vlastníci nemovitých věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená 
žádná fyzická osoba.  
Pro rok 2022 je sazba poplatku 600,- Kč/osobu s úlevami a osvobozeními danými obecně závaznou vyhláškou o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (vyhláška je zveřejněna na internetových stránkách 
města). 
 

Harmonogram svozu odpadů 
Harmonogram svozu odpadů je zveřejněn na internetových stránkách města. 


