
 

 

Bělá pod Bezdězem na cestě k méně odpadům 
 

Jak jsme Vás informovali již dříve, naše město prochází zlepšením 
systému odpadového hospodářství. Novinky zatím nejsou vidět 
v našich ulicích, ale „za oponou“ velmi intenzivně pracujeme na 
novinkách pro příští rok, které věříme přinesou očekávané 
výsledky. 

 

 

Lehké připomenutí „Proč?“ 
Od roku 2021 nás čeká nová legislativa, která bude výrazně zdražovat nakládání 
s odpady zejména zvýšením poplatku za skládkování. V České republice se stále 
skládkuje téměř polovina všech odpadů. Cílem je, aby šlo za 10 let na skládky pouze 
10 % odpadů. Cíl je to ambiciózní, a je proto důležité začít na něm pracovat již nyní.  

 

Lehké připomenutí „Co?“ 
Od února letošního roku začne v našem městě fungovat pytlový sběr tříděných složek, 
tzv. door-to-door systém (od dveří ke dveřím). Občané již nebudou muset chodit 
s tříděným odpadem do sběrných hnízd (samozřejmě i dále mohou), ale mohou 
pohodlně třídit u domu. Technické služby města pytle s Vašimi QR kódy dle sbíraných 
komodit jednou za 14 dní svezou, na sběrném dvoře přetřídí, slisují a dále distribuují. 
Informace o harmonogramech svozu se dozvíte ve Zpravodaji města, na webových 
stránkách města, nebo na Facebooku Město Bělá pod Bezdězem. 

Pytle s QR kódy můžete také odevzdat na sběrný dvůr, a nebo je umístit ke hnízdům 
na tříděný odpad, které po městě rovněž zůstanou v provozu.  

Tento nový systém třídění a svozu odpadů bude pro nás všechny nový, ale věřte, že 
má smysl. 

Cílem je zvýšení třídění a tím snížení množství toho, co končí dosud v černých 
popelnicích. Město tím přikročí ke snížení frekvence svozu směsného komunálního 
odpadu (SKO) z týdenního na jednou za 14 dní. Týdenní svoz je v České republice 
zvykem z doby, kdy byl systém tříděných složek v plenkách. S dnešními možnostmi 
(kompostování na zahradách, pytlový sběr, plně vybavený sběrný dvůr, …) přichází 
na řadu aktivní snižování komunálního odpadu (SKO). Nelekejte se, není to žádný 
výstřel pokus-omyl, ale vyzkoušená strategie, kterou úspěšně prošly města a obce 
napříč Českou republikou.  

 

Lehké připomenutí „Jak?“ 
Již během ledna si můžete vyzvednout pytle a QR kódy, které městu pomohou 
evidovat množství jednotlivých komodit a jejich kvalitu. Mimo to město bude mít v ruce 
data potřebná pro další optimalizaci odpadového hospodářství. Vedle přípravy 
pytlového sběru probíhá také vylepšování sběrného dvora, který bude nově disponovat 
právě zmiňovanou třídící linkou a lisem.  
 



 

 

Dále také probíhá jednání se svozovou společností o změnách pro příští rok – změna 
frekvence svozu a evidence jednotlivých výsypů.  
 
 
 
 
Cíle města pro rok 2021: 
 

 zlepšit informovanost občanů  
 motivovat občany k většímu třídění 
 zavést pytlový sběr 
 snížit frekvenci svozu SKO a evidovat jednotlivé výsypy 
 zprovoznit vylepšený sběrný dvůr 

 

 
 
O dalších novinkách ze světa odpadů a konkrétních informacích Vás budeme 
pravidelně informovat jak zde, tak na webu či městském Facebooku. Případné dotazy 
vám rádi zodpovíme na městském úřadě.  
 
Děkujeme již nyní občanům za příznivé reakce a těšíme se na společnou cestu k méně 
odpadům. 
 

 
Ing. Jaroslav Verner 
    starosta města 

 
 

 
 


