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Úvod:
Nakládání s odpady je na území České republiky upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Tento zákon upravuje obecně práva a povinnosti všech osob při nakládání s odpady a ukládá
konkrétní povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání (obce,
firmy, podnikatelé atd.), za jejichž neplnění jsou ukládány sankce. Obcím pak zákon dává zmocnění
stanovit systém nakládání s komunálními odpady na svém území obecně závaznou vyhláškou a
vybírat od občanů poplatek za provoz tohoto systému.

Systém nakládání s komunálními odpady 
Sběr, třídění a shromažďování komunálních odpadů pocházejících z činnosti fyzických osob na
území Města Náchod je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 6/2003 o nakládání s komunálními
odpady a se stavebním odpadem.V souladu s vyhláškou je komunální odpad tříděn na následující
složky:
Druh odpadu -  místo k odložení
PAPÍR A LEPENKA - tiskoviny, obalové kartony, papírová lepenka, apod., 
- kontejnery pro sběr papíru, sběrna druhotných surovin nebo sběrný dvůr
SKLO - obalové sklo, okenní sklo kromě skel drátěných, lepených, zrcadel
-  kontejnery pro sběr skla
KOVY - železo, barevné kovy
- sběrna druhotných surovin, sběrný dvůr nebo jednorázový svoz 
PLASTY - plastové obaly, plastové díly, kromě materiálů jako je polyuretan nebo měkčeného PVC
(linoleum)
- kontejnery pro sběr plastů nebo sběrný dvůr
ELEKTROODPAD - vyřazená elektrická či elektronická zařízení, 
- kontejnery pro sběr elektroodpadu, mobilní sběr nebo sběrný dvůr
OBJEMNÝ ODPAD - nábytek, koberce a další nadrozměrné odpady, kromě stavebních odpadů 
- mobilní sběr nebo sběrný dvůr
BIOODPAD - odpad rostlinného původu (větve, tráva, zbytky potravin rostlinného původu)
- domácí kompostování, mobilní sběr nebo sběrný dvůr, 
NEBEZPEČNÝ ODPAD - zbytky chemikálií, barev, rozpouštědel a čistících prostředků, obaly
znečištěné škodlivinami, kromě výrobků podléhajících zpětnému odběru
- mobilní sběr nebo sběrný dvůr
NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA 
- lékárny

SMĚSNÝ ODPAD
- typizované nádoby (popelnice 70 l, 110 l, 120 l a kontejnery 1100 l) na zbytkový odpad



Místa k odkládání odpad  ů  , která zajiš  ť  uje M  ě  sto Náchod v rámci systému nakládání s komunálním  
odpadem
barevně rozlišené kontejnery pro odkládání vyznačeného tříděného odpadu
- velkoobjemové kontejnery pro odkládání objemného odpadu, bioodpadu a jiných odpadů (2x
ročně, termín je součástí harmonogramu svozu )
- mobilní sběrna objemných a nebezpečných odpadů (2x ročně, termín je součástí harmonogramu
svozu )
- sběrný dvůr v areálu Technických služeb Náchod s.r.o., Myslbekova ulice (provozní doba je
součástí harmonogramu svozu)
- typizované nádoby (popelnice 70 l, 110 l, 120l a kontejnery 1100 l) na zbytkový odpad
- odpadkové koše na zbytkový odpad
- kompostéry

Dopravu objemných odpad  ů   na sb  ě  rný dv  ů  r   mimo termíny svozu objemných odpadů lze sjednat u
společnosti Technické služby Náchod s.r.o. (viz. Kontaktní informace). Uložení odpadů na sběrném
dvoře je pro občany Města Náchod zdarma (po prokázání zaplacení poplatku), občan hradí pouze
náklady na dopravu.

Harmonogram svozu odpadu
Konkretizuje místa a termíny svozu jednotlivých nádob včetně mobilního svozu objemného a
nebezpečného odpadu.

Nakládání se stavebními odpady:
Město Náchod nezajišťuje ve svém systému sběr a svoz stavebních odpadů od občanů. Občané,
kterým při jejich činnosti vznikne stavební odpad, jsou povinni na vlastní náklady zajistit jeho
odvoz a likvidaci, pokud ho nevyužijí např. k terénním úpravám v rámci stavby.
Dopravu stavebních odpadů a jejich likvidaci lze sjednat u společnosti Technické služby Náchod
s.r.o. (viz. Kontaktní informace). Občan u tohoto druhu odpadů hradí náklady na dopravu i
likvidaci.

Zpětný odběr výrobků:
Zpětným odběrem výrobků je povinnost osob, které tyto výrobky vyrábějí nebo uvádějí na trh v
ČR, odebrat zpět použité výrobky od spotřebitele bez nároku na úplatu a bez ohledu na výrobní
značku, a to až do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze. Poslední prodejce je
povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat
spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak
neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od
spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke
zpětnému odběru na nákup zboží (§ 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů).

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové živičné oleje, přípravky obsahující nejméně 70%
hmotnostních olejů
b) elektrické akumulátory
c) galvanické články a baterie
d) výbojky a zářivky
e) pneumatiky
f) elektrozařízení pocházející z domácností



Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém
sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí. Město Náchod má uzavřeny smlouvy s
povinnými osobami na tyto výrobky :

– galvanické články a baterie
– výbojky a zářivky
– elektrozařízení

Tyto výrobky lze tedy odkládat na místa učená tj. červené kontejnery nebo sběrný dvůr.

Ostatní výrobky (pneumatiky, oleje) je nutné odevzdávat přímo příslušným prodejcům a
nezatěžovat rozpočet města !!!

Obaly – EKO-KOM:
Použité obaly jsou převažujícím druhem odpadů, které se vyskytují v domácnosti (pokud ovšem
není v domě lokální vytápění na uhlí). Obalové odpady se od ostatních odpadů z hlediska systému
nakládání liší v jednom zásadním bodě, a to, že na jejich recyklaci a další využití finančně přispívají
osoby, které do obalů balí své zboží (uvádějí obaly na trh). Většina firem využívá pro financování
recyklace a využití použitých obalů systém autorizované obalové firmy EKO-KOM a.s. 
V jednoduchosti se dá tento systém popsat následovně:
1. Osoba, která uvede na trh obal, zaplatí do systému EKO-KOM určený poplatek.
2. Obec, která je zapojena do systému EKO-KOM, obdrží za vytřídění použitých obalů a jejich
předání k recyklaci či dalšímu využití určený poplatek.
3. Poplatek, který obec obdrží od systému EKO-KOM, použije zpětně na financování sběru, třídění
a předání k využití či recyklaci.
Z výše uvedeného vyplývá, že obce zapojené do systému EKO-KOM ušetří tím více finančních
prostředků, čím více obalových odpadů se vytřídí z běžného komunálního odpadu. Město Náchod je
rovněž členem systému EKO-KOM a z prostředků, které ze systému dostává je např. hrazen nákup
nových nádob na sběr vytříděných odpadů.
Podrobnější informace o systému EKO-KOM lze nalézt na www.ekokom.cz

Kontaktní informace, poradna:
Potřebujete-li jakékoliv další informace ohledně provozu systému nakládání s odpady na území
Města Náchod, neváhejte a kontaktujte odpovědné pracovníky
- na Městském úřadu Náchod, odboru životního prostředí, a to:
1. osobně v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 do 17.00, budova Palachova 1303, 1. patro,
kontaktní osoby: Ing. Divoká, Ing. Poul
2. telefonicky na lince 491 405 458
3. elektronickou poštou na adresy divoka.hana@mestonachod.cz poul.ondrej@mestonachod.cz
- v sídle společnosti Technické služby Náchod, a to:
1. osobně (po předchozí telefonické domluvě), Bílkova 196, kontaktní osoba: pan Macek
2. telefonicky na lince 491 433 068
Informace o poplatcích za provoz systému nakládání s odpady na území Města Náchod podávají
pracovníci na Městském úřadu Náchod, odboru správy majetku a financování
Samozřejmě se na nás obracejte i v případech, kdy nebudete s něčím spokojeni, potřebujete některé
další služby (např. odvoz objemných a stavebních odpadů), chcete navrhnout nějaké změny a
zlepšení systému nakládání s odpady atd.


