
Lokality dle barev – svoz vždy sudý týden 

Tříděný odpad papír, plast, tetrapak a kovy jsou odváženy od domu dle svozového kalendáře 
vždy v sudý týden. Předepsané pytle opatřené čárovým QR kódem přistavíte dle harmonogramu 
svozu na ulici před svůj dům pouze v den svozu od 6:00hod., kde je technické služby města 
načtou a odvezou. V jiné dny se nádoby či pytle nesmí na ulici umisťovat. Nádoby a pytle s 
tříděným odpadem se na ulici umisťují tak, aby nebránily silničnímu provozu (chodcům, 
vozidlům a jiným okolnostem). V tabulce lokalit u každé barvy naleznete ulici a ve které dny 
se bude svážet odpad. Vyhledejte tedy svou ulici a v harmonogramu (kalendáři) svozu najdete 
dle barvy svůj svozový den ve Vaší ulici. 

barevně rozdělené lokality svoz vždy v sudé týdny 
 

Sudé úterý ulice Pražská, Papírenská, Nádražná + příměstské části Šubrtov, 
Pohotovostní osada, Březinka, Bezdědice, Hlínoviště zadní a přední 

 

Sudá středa 
 
  

ulice Hradební, U Střelnice, Zámecká, U Kina, Mnichovohradištská,  
U Krupské silnice, Radechovská, Na Pískách, Strmá, Lidová, Vrabčí 
rokel, Páterovská, Paninodvorská, Na Výsluní, Jana Krouského, 
Šimáčkova, Vančerova rokel, Na jeteli, Mladoboleslavská, Potoční, 
Zámecký příkop, Fortenská, Táborová, Za Rybníkem Slon 

 
 

Sudý 
čtvrtek 

 
  

ulice Berkova, Česká, Ješkova, Soukenická, Střelecká, Kostelní, 
Farská, Umlaufova, Masarykovo náměstí, Postřihačská, Valdštýnská, 
Krupská, Bezdězská, Arnoštská, Jenečská, Jateční, Tutova, 
Albrechtova, Hrnčířská, Mělnická, Velenského, Havlíčkova, Husova, 
Purkyňova, Nad Stadionem, Nerudova, Polní, Křížova, Jiráskova, 
Družební, Smetanova, Tréglova, Za Vodojemem, V Dolci, U Dolce, 
El. Krásnohorské, Máchova, Husova, Tyršova, Kuřívodská, U Sedřezy 

 
Zde naleznete přesný datum, kdy ve Vaší ulici proběhne svoz pytlů. 

         Harmonogram (kalendář) svozu pytlového sběru 1. čtvrtletí 2021 
        

měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

Únor  
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

Březen 
  

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

Duben 
  

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   



 

 
Jak a co přesně dát do pytle na tříděný odpad: 
 

Modrý pytel na papír – před vyhozením je důležité 
sešlápnutí či zmačkání kartonu. 
Patří sem: časopisy, sešity, noviny, krabice, papírové obaly, 
cokoliv z lepenky, papír s kancelářskými sponkami. 
Nepatří sem: celé svazky knih, jakýkoliv znečištěný papír 
(mastný, úhlový), termopapír, dětské použité pleny. 
 

 
Žlutý pytel na plast - před vyhozením je důležité 
sešlápnutí či zmačkání. 
Patří sem: sešlápnuté PET lahve, pevné obaly od 
kosmetických, pracích a čistících prostředků, fólie, sáčky, 
plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků (vymyté), 
pěnový polystyrén a atd. 
Nepatří sem: mastné obaly, obaly od žíravin, barev či 
nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny. 

 
  
Oranžový pytel na tetrapaky (nápojové kartóny) – 
před vhozením je důležité sešlápnout či zmačkat. 
Patří sem: obal od mléka, obal od džusu, obal od krabicového 
vína atd. 
Nepatří sem: měkké sáčky od kávy a jiných potravin 
v prášku, ani kartóny obsahující zbytky potravin a nápojů. 
 

 
Šedivý pytel na kovy  
Patří sem: konzervy, zátky, klíče, alobal, hliníkové obaly, 
plechovky a jiné předměty z hliníku, ostatní kovové obaly a 
předměty z kovu. 
Nepatří sem: těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo 
nebo rtuť. 
 
 

  
Harmonogram svozu pro pytlový sběr dům od domu na zbývající měsíce 
roku bude uveřejněn v dubnu 2021. 

 


