
Technické služby Jeseník a.s. – odpadové hospodářství 

Stručná pravidla svozu komunálního odpadu 

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena?                                                                               

Trápí Vás nějaký problém v souvislosti s likvidací komunálního odpadu?                                 

Tak na tyto otázky hledejte odpověď ve stručném průvodci svozu komunálního odpadu. 

1. Směsný komunální odpad z domácností (i z drobného podnikání) je: 
 Veškerý odpad vznikající z provozu domácností (např. popel, smetí, kuchyňský odpad, 

drobné nepotřebné předměty, mastný nebo zašpiněný papír-sáčky, textil a ostatní odpad, který 

nelze znovu využít - recyklovat).  

2. Za směsný komunální odpad se nepovažuje:                                                                                                                                                                                                                                              
Odpad ze zahrad a dvorů, cihly, beton, kameny, stavební směsné sutě, odpady velkých 

rozměrů apod. 

3. Každý je povinen ze vznikajícího odpadu vytřídit:                                                                           

Nebezpečné odpady (baterie, chemikálie, monočlánky, obaly od barev, léky, televize, 

elektroniku, lednice, olej, filtry z aut, zářivky, barvy, laky apod.) a odpad, který lze znovu 

využít (papír-noviny, časopisy, karton, knihy, kancelářský papír, tetrapakové krabice, směsný 

papír apod., plast-PET lahve, plastové fólie, kelímky, nádobky, lahvičky, hračky, plastové 

výrobky apod., sklo-lahve, sklenice, okenní tabule apod., kov-plechovky, nádobí, trubky, 

hračky apod.). 

2. Sběrné nádoby - popelnice, kontejnery 1100 l jsou: 
Uzpůsobeny k používání pro směsné komunální odpady a nesmí se do nich dávat odpad jiný a 

zvlášť nebezpečný. Vesměs jsou používány nádoby kovové, ale je možné využívat i plastové. 

Zaplnění nádoby se vždy provádí tak, aby byla naplněna nejvíce do maximálního objemu a 

aby byla řádně přiklopena poklopem.  

Je zakázáno odpad umísťovat mimo sběrné nádoby! Nádoba musí být v řádném technickém 

stavu, v případě zřetelného poškození (zkorodované dno apod.) nebude vyvážena. 

3. Je zakázáno dávat do sběrných nádob: 
Vše co by mohlo ohrozit zdraví ostatních občanů, poškodit vyklápěcí zařízení svozového 

vozidla, nebo co by mohlo způsobit těžkosti při vyklápění nádob, popřípadě na skládce 

odpadů. Do nádob nepatří tvrdé předměty o délce více než 30 cm, látky hořlavé, výbušné, 

jedovaté, nebezpečné, látky infekční, uhynulá zvířata, žhavý a teplý popel, tekuté odpady, 

odpady které v zimním období přimrznou k nádobě, odpad ze zahrad a zejména větve, tráva 

apod. Nádoby nesmí být přeplňovány (poklop musí být vždy úplně přiklopen). Osádka není 

povinna uvolňovat obsah nádoby, který samovolně nevypadne při vyklápění. 

4. Přistavování sběrných nádob k vývozu se provádí: 
Vždy před prováděnou službou a to tak, aby nádoba byla přistavena ke komunikaci, po které 

se provádí svoz a nebyla dále jak 2,5 m od krajnice vozovky. Pokud je tato vzdálenost větší, 

je to bráno jako nepožadovaná služba. Pokud jsou sběrné nádoby umístěny na vyhrazených 

stanovištích (přístřešky, místa s více nádobami apod.), pak je vývoz prováděn přímo z těchto 

stanovišť a to za předpokladu, že přístup je bez omezení umožněn (přistavení svozového 

vozidla, zpevněná komunikace, volný přístup ke všem nádobám apod.) a stanoviště je na 



rovném a tvrdém nebo zpevněném povrchu. Svozové trasy musí být po zpevněných 

komunikacích, které jsou uzpůsobeny k provozu svozové techniky (únosnost, šířka, výhybny, 

sjízdné apod.) a opatřeny na místech, kde není trasa průjezdná točnou. V zimním období musí 

být nádoba přistavena tak, aby byla volně přístupná (odklizen sníh tak, aby se dala volně 

posouvat k vyklápěcímu zařízení svozového vozidla) a příjezdové komunikace byly řádně 

ošetřeny - vypluženy a zdrsněny inertním posypem (vesměs zajišťují obce na svých místních 

komunikacích). 

5. Každá nádoba musí být označena:                                                                                                         

Nalepovacím štítkem (známkou), podle kterého je zjevně služba poptávána. Způsob označení 

si každá obec stanovuje ve své obecně závazné vyhlášce (pokud takto není stanoveno, musí 

být nádoba označena známkou společnosti zajišťující svoz odpadů) – neoznačená nádoba 

nebude vyprazdňována!!! 

6. Povinnosti osádky svozového vozidla 
při nakládce, přepravě, vykládce odpadů bude postupováno tak, aby odpad neodpadával, 

nezůstával na stanovišti sběrných prostředků. V případě úniku odpadů bude okamžitě 

obsluhou zařízení tento odpad sesbírán. Osádka musí manipulovat s nádobami tak, aby je 

nepoškodila, a musí je vracet zpět na stanoviště. Nakládání s těmito odpady je v souladu s 

platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky). Manipulace při nakládce, 

přepravě, vykládce bude provádět vždy jen osoba pověřená a řádně proškolená, používající 

řádné ochranné pomůcky (včetně reflexních obleků nebo reflexních značek na nich). Při 

manipulaci je zakázáno kouřit a manipulovat s ohněm. 

Svozová vozidla musí dodržovat stanovené trasy v určené dny (dodržování dnů, nikoliv 

přesný hodinový rozvrh). Pokud je nelze dodržet, neprodleně toto oznámí dispečerovi úseku, 

popřípadě zástupci příslušného obecního úřadu. 

7. Povinnosti osob přistavující sběrné nádoby k vývozu 
Sběrné nádoby se mohou přistavit ke komunikaci (nikdy ne přímo na komunikaci) nejdříve 24 

hodin před plánovaným vývozem a odklizeny musí být nejpozději do 12 hod. po provedení 

vývozu. V případě, že nádoba obsahuje odpad, pro který není určena, nebude svozovou 

osádkou vyvezena! Nádoby nesmí být umístěny na veřejných prostranstvích - mimo 

stanovenou dobu pro přistavení a odklizení!  

Tyto provozní předpisy jsou závazné pro všechny původce odpadů, majitele nemovitostí, 

správce budov a osoby produkující směsné komunální odpady. 

V případě porušení některého z výše uvedených pravidel nebude nádoba vyprázdněna a 

pracovníci při svozu komunálního odpadu nádobu označí žlutou reflexní známkou 

s označením důvodu neposkytnuté služby. 

Věnujme tedy prosím odpadům pozornost, smysl to určitě má. 

Kontaktujte nás kdykoliv: Jan Holčík - technik provozu odpadového hospodářství 

                                              Tel.: 737 258 520, e-mail: svoz@tsje.cz, www.tsje.cz  
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