
Město zavádí nový systém třídění odpadu: 
svoz pytlů s tříděným odpadem přímo od domů 

 

Město Bělá pod Bezdězem se snaží podnikat v rámci odpadového hospodářství takové kroky, 
které vedou k omezení budoucího možného zvyšování finančních nákladů na likvidaci odpadu. 
S ohledem na nový zákon o odpadech, který počítá s výrazným zvyšováním poplatku za uložení 
směsného komunálního odpadu na skládce, je třeba přijmout a realizovat taková opatření, která 
sníží jeho množství. Toho lze dosáhnout vytříděním co největšího množství využitelného 
odpadu: papíru, plastu, skla, tetrapaku, kovu, textilu či použitého elektrozařízení. Za většinu 
těchto komodit je město naopak finančně odměňováno. V současnosti ve směsném odpadu 
často končí také odpad, který by bylo možné ještě vytřídit a tím ušetřit městu náklady, protože 
likvidace směsného komunálního odpadu je nejdražší. 

Velká část občanů považuje třídění odpadu za samozřejmost. Nádoby na tříděný odpad jsou 
často plné a v některých částech města je špatná dostupnost, neboť zde nádoby nelze umístit. 
Pro větší efektivitu a také pro lepší komfort třídění jsme se tedy rozhodli nabídnout vlastníkům 
rodinných a bytových domů možnost, aby třídili svůj odpad do pytlů, které umístí přímo u domu 
a sice plast, papír, tetrapak a kovy. K tomu město začne zdarma vydávat pytle dle druhu odpadů, 
které budou v pravidelných intervalech sváženy přímo od vašeho domu. Za tento svoz se 
nebude platit nic navíc, bude v rámci ročního poplatku za odpad.  

Jaké jsou hlavní výhody pro občany?  

Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu, kdy každá domácnost má pytle na 
tříděné odpady přímo u domu a není tedy nutné odpady nikam nosit. Nemůže se ani stát, že 
byste dorazili na sběrné hnízdo k přeplněným kontejnerům. Nezanedbatelné je pak i snížení 
ekologické zátěže. Pokud se správně třídí odpady, pak na skládky nejsou ukládány stovky tun 
směsného komunálního odpadu. Proč je tento systém výhodný také pro obec? Převážná část 
měst a obcí v naší republice spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. 
Tato společnost proplácí obcím a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla 



jakousi „výkupní cenu“. Čím více vytřídíme, tím více dostaneme zaplaceno. Zároveň se o 
vytříděné množství sníží množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. 
Toto je velmi důležité, jelikož byl již schválen nový zákon o odpadech, který nařizuje postupné 
navyšování ceny za uložení tohoto odpadu na skládku, tak aby skládkování bylo nejméně 
výhodným způsobem, jak s odpadem nakládat. Je pravdou, že nahrnout odpad do jámy a 
zasypat není zrovna řešením vhodným pro 21. století. 

Jak bude nový systém vypadat? 

Každá domácnost, ve které je přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba, dostane 
zdarma pytle na tříděné odpady (papír, plast, tetrapak a kovy) o objemu 120 l. Tyto pytle si 
mohou občané vyzvednout na městském úřadě v přízemí na správním odboru v úředních 
dnech. Poskytnuty budou najednou pytle na dobu 6 měsíců na domácnost na jednotlivé 
komodity. 

Jak se mohu zapojit do tohoto systému a jak bude systém fungovat? 

1. REGISTRACE - Na městském úřadě zaregistrujete vaši domácnost v úředních 
hodinách:  
PO a ST v úředních hodinách. Dostanete přihlašovací jméno a heslo do systému přes 
webovou stránku www.meneodpadu.cz  Od této chvíle si můžete kdykoliv kontrolovat 
stav svých vytříděných odpadů online. 

 
2. PYTLE A KÓDY  - Na městském úřade dostanete plastové pytle a etikety s kódy. 

Kdykoli vám pytle a etikety dojdou, můžete si přijít na městský úřad vyzvednout nové. 
 

3. TŘÍDĚNÍ - Při třídění odpadu postupujete téměř stejně jako doposud. Vytříděné 
odpady vhazujte do plastových pytlů, které jste obdrželi na městském úřadě. 

 
4. OZNAČENÍ KÓDEM - Každý kód je unikátní pro svůj druh odpadu. Nesmíte etiketu 

pro plast zaměnit s etiketou pro papír. Každý vytříděný pytel označíte etiketou s kódem. 
 

5. PŘEDÁNÍ A EVIDENCE - Naplněné a označené pytle nachystejte v den svozu před 
dům. Budou od vás odebrány a zaevidovány. Zaměstnanec města při přebírání každý 
pytel načte do systému. Každý pytel vždy řádně zavažte, aby nedošlo k znečištění okolí. 
 

Jak postupovat při svozu pytlového sběru? 

Již jsem splnil(a) veškeré kroky k registraci a kdy a jak mám pytle připravit k odvozu?  

Tento svoz bude probíhat každý sudý týden od února 2021 dle lokalit uvedených v kalendáři 
svozu. Pytle budou od občanů pravidelně sváženy ve frekvenci 1 x za 14 dní, vždy v sudý týden 
dle přiloženého harmonogramu svozu, svoz proběhne pro všechny 4 komodity najednou. Každá 
domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový 
den.  

Pytle řádně svázané a označené QR kódem daného odpadu připravte v den svozu od 6:00 hod. 
před svůj dům tak, aby byla dobrá přístupnost k odvozu těchto odpadů. Odpad vám svezeme 
jen když bude označen a řádně vytříděn do připravených pytlů dle komodit. 



zde najdete barevné rozlišení ulic 

Barevně rozdělené lokality svoz vždy v sudý týden 
 

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

 

Sudá středa 
 
  

ulice Hradební, U Střelnice, Zámecká, Ukina, 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 najdete kdy ve Vaší ulici bude probíhat svoz 

 
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   



Budou se stávající kontejnery na tříděný odpad na veřejných sběrných místech po 
zavedení nového systému rušit? 

Systém sběru prostřednictvím sběrných hnízd těchto odpadů zůstane zachován a bude průběžně 
optimalizován. Předpokládáme, že se někteří občané do tohoto systému nezapojí a budou dále 
třídit do kontejnerů na veřejných sběrných místech. Veškeré odpady z těchto kontejnerů budou 
také zaevidovány do tříděného odpadu města. 

Bude prováděna kontrola "čistoty" tříděného odpadu? 

Kontrolu budou provádět zaměstnanci technických služeb města při vývozu. Pokud pracovníci 
technických služeb zjistí, že se v pytlích nachází nevhodný odpad, pytle nebudou vyvezeny. 

Co nového nás ještě čeká? 

Dále pro rodinné domy dojde od 1.4.2021 k úpravě frekvence svozu směsného odpadu z 1 x 
týdně na 1 x za 14 dní. V případě, že domácnosti správně třídí odpad, je tato frekvence svozu 
plně dostačující. U panelových domů, které mají 1100 l kontejnery, bude zachována týdenní 
frekvence svozu směsného komunálního odpadu. 

Jaká bude četnost svozu směsného komunálního odpadu těch občanů, kteří se do nového 
systému nezapojí? 

Změna četnosti svozu SKO se týká všech lokalit města krom obyvatel panelových domů, kteří 
vlastní nádoby o objemu 1100 l (kontejnery) zde se bude SKO vyvážet 1 x týdně. V ostatních 
lokalitách bude vývoz komunálního odpadu probíhat 1 x za 14 dní dle přiloženého 
harmonogramu, který pro Vás připravujeme. 

O konkrétních informacích ze světa odpadů vás budeme pravidelně informovat. Případné 
dotazy vám rádi zodpovíme na městském úřadě.  

Děkujeme již nyní občanům za příznivé reakce a těšíme se na společnou cestu k méně 
odpadům. 

 

 


