
Obecně závazná vyhláška

č. 1/2012,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
správním území města Český Brod a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

Zastupitelstvo města Český Brod schválilo na svém zasedání konaném dne 21.03.2012        
v souladu s § 84 odst. 2, písm. h, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 17 odst. 2 zákona č. 
185/2001 o odpadech a změně některých dalších zákonů dále jen “zákon o odpadech” tuto 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území 
města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod tj. v Českém Brodě, 
Liblicích, Štolmíři a Zahradách, (dále jen “systém”) a systém nakládání se stavebním 
odpadem na správním území města Český Brod (dále jen “město”).

Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby žijící a zdržující se na správním území 
města, při jejichž činnosti vznikají odpady1), na které se nevztahují povinnosti původce 
odpadu.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky:

a) původce odpadů1) je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických 
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje 
obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba 
odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto 
odpadů,

b) oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady2),



c) komunální odpad3) je  veškerý odpad vznikající na území města při činnosti
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním 
předpisu3), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání, 

d) objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo 
stavba pro individuální rekreaci,

e) vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní4) objekt,
f) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek 

odpadu, které jsou uvedeny v článku 3 vyhlášky o odpadech,
g) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 

odkládána do sběrných nádob na směsný odpad, 
h) nebezpečný odpad5) je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech,
i) odpad z údržby zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a 

lesoparků, ze hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve 
správě města,

j) biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (listí, tráva, větve) je jakýkoli odpad 
z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob, který je aerobně nebo anaerobně 
rozložitelný,

k) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. 
popelnice, kontejner nebo velkoobjemový kontejner), která je ve vlastnictví fyzické či 
právnické osoby nebo speciální plastový pytel opatřený logem Technických služeb 
Český Brod. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby 
svozu. Specifikace sběrných nádob je uvedena v příloze č.1  této vyhlášky,

l) dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné 
nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu 
odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný 
odpad vznikající při provozu domácností. Doporučený objem podle druhu objektu je 
uveden v příloze č.2 této vyhlášky,

m) místo určené k odložení odpadu je stanoviště sběrných nádob, kde jsou sběrné 
nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního 
odpadu a vytříděných složek z komunálního odpadu a stanoviště sběrných nádob, ze 
kterého je prováděn svoz nebo odvoz směsného komunálního odpadu,

n) shromažďovací místo nebezpečných odpadů je místo zajištěné městem pro 
odkládání nebezpečného odpadu,

o) sběrný dvůr města je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné 
složky komunálního odpadu a stavební odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr 
slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů a místo zpětného 
odběru,

p) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických 
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,

q) autovrak je silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není 
opatřeno registrační značkou nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu,

r) zpětný odběr a místa zpětného odběru je sběr odebírání použitých zařízení a 
výrobků pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k 
tomu výrobcem určeném nebo na místě označeném „místo zpětného odběru“,

s) odpad podobný komunálnímu odpadu je odpad z činnosti právnických osob a 
fyzických osob oprávněných k podnikání a svým složený podobný komunálnímu 
odpadu,



ČÁST DRUHÁ

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Článek 3
Třídění odpadu

(1) Komunální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na následující složky:

a) papír a lepenka,
b) sklo - barevné, bílé,
c) plasty,
d) nápojové kartony,
e) objemný odpad,
f) nebezpečný odpad,
g) biologicky rozložitelný odpad ze zahrad,
h) kovy,
i) textil, obnošené šatstvo 
j) zbytkový směsný komunální odpad

Článek 4
Místa určená pro odkládání odpadu

(1) Místa určená pro odkládání odpadu6) jsou:

a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními 
předpisy7),

b) sběrný dvůr a jiná místa, pokud jsou provozovány oprávněnými osobami v souladu se 
zvláštními předpisy6) (např. sběrny druhotných surovin) pokud slouží ke sběru a 
výkupu určitých složek odpadu , 

c) kompostéry a speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad, umístěné 
v souladu se zvláštními předpisy6), pokud je tento typ sběru prostřednictvím města 
organizován nebo ve sběrném dvoře.

(2) Místa určená a zajištěná pro odkládání nebezpečného odpadu6) a zpětný odběr výrobků 
jsou:
a) sběrný dvůr, místa zpětného odběru a jiná místa, pokud jsou provozována

oprávněnými osobami v souladu se zvláštními předpisy6) (např. autovrakoviště, 
prodejny, čerpací stanice pohonných hmot),

b) lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů8).

(3) Sběrné nádoby dle odstavce 1 písm. a) mohou využívat fyzické osoby a dále, pro 
odkládání jimi produkovaného odpadu, pouze původci odpadů1), kteří uzavřeli písemnou 
smlouvu s městem nebo jím pověřenou oprávněnou osobou.

(4) Odpadkové koše umístěné  na veřejných  prostranstvích slouží k odkládání odpadů
vyprodukovaných při konzumaci nápojů a potravin na těchto prostranstvích a psích 
exkrementů z těchto prostranství. Nelze je používat k odkládání odpadů vyprodukovaných 
v domácnostech a z činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání.



Článek 5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:

a) vytříděný papír a lepenku,  sklo, plasty, nápojové kartony a textil a obnošené šatstvo
odkládat do označených sběrných nádob, 

b) vytříděný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad kompostovat pro vlastní potřebu na 
vlastním pozemku 

c) objemný odpad odkládat ve sběrném dvoře do označených velkoobjemových 
kontejnerů,

d) zbytkový směsný odpad odkládat do sběrných nádob, Specifikace sběrných nádob je 
uvedena v příloze č.1  této vyhlášky,

e) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné 
nádoby; užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu není 
dovoleno,

f)  naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s 
nimi z nich odpad nevypadával,

g) zajistit si samy dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený 
objem podle druhu objektu na obyvatele je uveden v příloze č.2 této vyhlášky, 

Obecně se zakazuje:

a) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté, stavební odpad, zeminu,   
odpad ze zeleně, nebezpečný odpad,

b) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách,

ČÁST TŘETÍ

STAVEBNÍ ODPAD

Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem

(1) Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, fyzických 
a právnických osob oprávněných k podnikání zapojených do systému nakládání s 
odpady musí být ukládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které 
budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby 
oprávněné k podnikání k dalšímu využití, recyklaci. Tímto se nevylučuje možnost 
zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládce či recyklaci vlastními 
prostředky, popř. jiným způsobem.



(2) Fyzické osoby mohou předat drobný stavební odpad v maximálním množství 0,5 m3 / 
měsíc ve sběrném dvoře. Toto množství nelze kumulovat. Množství přesahující 
stanovené množství jsou povinny likvidovat dle odstavce (1).

    ČÁST ČTVRTÁ

ZPĚTNÝ ODBĚR

Článek 7
Zpětný odběr a místa zpětného odběru

Místem zpětného odběru je sběrný dvůr a další místa. Seznam je uveden v doplňující 
informaci k OZV.

Povinnost spojené se zpětným odběrem jsou upraveny v zákoně o odpadech.9) 10), 11)

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 8
Místní poplatek

Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů stanovuje město samostatnou obecně závaznou
vyhláškou, ve které jsou upraveny podrobnosti jeho vybírání, zejména stanovení konkrétní 
sazby poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na správním území města Českého Brodu včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem.



Článek 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.04.2012.

Otisk úředního razítka 

Bc. Jakub Nekolný - starosta města v.r. Mgr. Pavel Janík - místostarosta města v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.04.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 

1) § 4 písm. p) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

2) § 4 písm. r) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a např. zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/02 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

3) § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

4) § 123 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

5) § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

6) § 17 odst. 3, §14 odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

7) § 2, § 12 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

8) § 89 zákona č. 378/2007Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve 
znění pozdějších předpisů

9) § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

10) § 31a 31 d zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

11) § 37g zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.   



Přílohy OZV:

Příloha č.1 - Specifikace sběrných nádob

Příloha č. 2 - Dostatečný objem sběrné nádoby 

Příloha č. 3 - Harmonogram svozu odpadů 

Příloha č. 4 - Místa určená pro odkládání odpadu



Příloha č. 1 k OZV č. 1/2012

Specifikace sběrných nádob

Sběrná nádoba je typizovaná nádoba s vnitřním objemem od 110  do 1 100 litrů nebo velkoobjemový kontejner  do 7 m
3
,  event. jiný sběrný prostředek uvedený 

v této příloze, který splňuje bezpečnou manipulaci s odpadem nebo vytříděnou složkou odpadu.

Vysvětlivky – pro potřeby této přílohy

1)  Fyzická osoba -  občan
2) Podnikatel - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti  vznikají odpady, 

kteří uzavřeli písemnou smlouvu s městem nebo jím pověřenou oprávněnou osobou Technickými službami Český Brod nebo   na základě individuelní 
objednávky

*/  TS – Technické služby Český Brod
**/ SD -  sběrný dvůr v areálu TS

Velikost sběrné nádobyNázev odpadu Barva sběrné nádoby
Fyzická osoba1) Podnikatel2)

kovová – pozinková,
černá
barevná bez označení

110, 120, 140,  240 litrů
kontejnery 1 100 litrů
PET pytel 120 s logem 

4 ks na domácnost – k vydání budou po 
předložení dokladu o zaplacení poplatku, 
zdarma  v TS v době provozu SD nebo po 
předchozí dohodě (tel., e-mail)
Pytle nad stanovené množství lze dokoupit 
v TS

110, 120, 140,  240 litrů
kontejnery 1 100 litrů
velkoobjemové kontejnery až 7 m3

PET pytel s logem 
(nutno zakoupit v TS*/)

Směsný komunální odpad

- zbytkový  po vytřídění 
využitelných složek 
a nebezpečných odpadů

Odpadkové koše rozmístěné 
na veřejných  prostranstvích
ve městě

slouží k odkládání odpadů vyprodukovaných při konzumaci nápojů a potravin na těchto 
prostranstvích a psích exkrementů z těchto prostranství

Nelze je používat k odkládání odpadů vyprodukovaných v domácnostech a z 
činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání.



Velikost sběrné nádobyNázev odpadu Barva sběrné 
nádoby Fyzická osoba1) Podnikatel2)

Poznámka

papír a lepenka modrá 1 100 litrů  kontejner 110, 120, 140,  240 litrů
kontejnery 1 100 litrů

sklo barevné zelená 1 100 litrů kontejner 110, 120, 140,  240 litrů
kontejnery 1 100 litrů

sklo bílé
a barevné

dělený „DUO“
bílá  - zelená 

1 800  a 2 100 litrů kontejner 110, 120, 140,  240 litrů
kontejnery 1 100 litrů

plasty žlutá 1 100 litrů kontejner
PET pytel 120 litrů
 (v případě, že je tento sběr v části 
města provozován)

110, 120, 140,  240 litrů
kontejnery 1 100 litrů
PET pytel 120 litrů
 (po předchozí dohodě)

nápojové kartony oranžová 1 100 litrů kontejner
240 litrů
PET pytel 120 litrů
(v případě, že je tento sběr v části 
města provozován)

110, 120, 140,  240 litrů
kontejnery 1 100 litrů
PET pytel 120 litrů
(po předchozí dohodě)

Odpovídající barvu sběrné 
nádoby splňuje i taková 
nádoba, která má víko 
odpovídající barvy
(např. černý plastový kontejner 
se žlutým víkem)
V případě sběru  od  
podnikatelů postačí, pokud 
bude označena nálepkou  
s názvem využitelné složky –
např. plasty)   

textil, obnošené šatstvo speciální sběrný 
kontejner

SD
volně stojící 

SD Vkládat čisté, nejlépe uložené 
do plastového sáčku, aby 
nedocházelo ke znehodnocení 
při vhození jiného odpadu 
neukázněnými občany.
Mimo šaty a textil lze vkládat 
obuv, kabelky a tašky, pásky.

biologicky rozložitelný 
odpad

SD**/
speciální sběrná 
nádoba

provětrávaná nádoba s vnitřním 
žebrováním

SD (po předchozí dohodě) Lze využít kompostování  
odpadu na vlastním pozemku

objemný odpad SD SD 
na základě objednávky 
velkoobjemový kontejner do 7 m3 –  
zpoplatněno

SD -  do 0,5 m
3

na základě objednávky 
velkoobjemový kontejner do 7 m3

nebezpečný odpad SD Dle přijímaných odpadů a vybavení 
SD

Dle přijímaných odpadů a vybavení 
SD 

Stavební odpad SD -  do 0,5 m3 /měsíc
na základě objednávky 
velkoobjemový kontejner do 7 m3 –  
zpoplatněno

na základě objednávky 
velkoobjemový kontejner do 7 m3

Zařízení a výrobky  specielní sběrné SD SD Dle aktuálního seznamu



podléhající zpětnému 
odběru 

kontejnery Rozmístěné u posledních prodejců 
nebo v dalších objektech a v ulicích 
města  

Rozmístěné u posledních prodejců 
nebo v dalších objektech
a v ulicích města    



Příloha č. 2 k OZV č. 1/2012

Dostatečný objem sběrné nádoby 

Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je v souladu s OZV 3/2010, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na správním území města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem 
(vyhláška o odpadech), § 2, písm. l) je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních 
objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících 
objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácností.

Doporučený objem podle druhu objektu :

Doporučený objem pro výpočet velikosti sběrné 
nádoby v litrech na osobu

Druh objektu
den týden

Bytové domy -              
sídlištní zástavba

7 49

Rodinné domy 5 35

Pro stanovení dostatečného objemu sběrné nádoby bylo vycházeno z:

 průměrného množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného v r. 2007 ČR   
294 kg/obyvatele   (zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/),

 orientační přepočtové tabulky množství odpadů - 1 m³ směsného komunálního odpadu je 
0,16 t (zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. - Centra pro hospodaření s odpady http://ceho.vuv.cz/,

 s přihlédnutí k možnostem vlastního využití biologicky rozložitelného odpadu kompostování)
v jednotlivých typech zástavby.

http://www.czso.cz/
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Evidence_a_ohlasovani/Prepoctova_tabulka_07_2000.doc
../../../nekolny.CESBROD/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK9/V�V T.G.M., v.v.i
http://ceho.vuv.cz/


Příloha č. 3 k OZV č. 1/2012

Harmonogram svozu odpadů 

- Svoz zbytkového komunálního odpadu

- Svoz biologicky rozložitelného odpadu

- Svoz dalších vytříděných složek odpadu  shromažďovaných ve sběrných nádobách  
rozmístěných po městě „sběrná hnízda“

Svoz zbytkového komunálního odpadu - SKO

Svoz je prováděn minimálně 1x za 14 dní  v lichý týden a to i v případě, že 
na den připadá státní svátek nebo státem uznané volno.

V případě, že dojde k vyšší frekvenci svozů, než je výše uvedeno, bude  
informace zveřejněna způsobem v místě obvyklým (webové stránky města 
a technických služeb, Českobrodský zpravodaj, úřední deska, distribuce 
informačního letáku do schránek, apod. ).   

DEN

ULICE A LOKALITY MĚSTA

Pondělí

Žižkova, Na Louži, Štolmířská, J.Koziny, Mozartova, B.Smetany, Na Vyhlídce, Na 
Vanderkách, Sokolovská, Masarykova, 5.května, Vítězná, Žitomířská, Komenského, 
Želivského, Kollárova, Tyršova, nám. Husovo, nám. Arnošta z Pardubic, Suvorovova, 
Krále Jiřího část, Maroldova,Miškovského.

Úterý

Klučovská, Bulharská, Ruská, Moravská, Jugoslávská, Pod Velkým vrchem, Slezská, 
Za Svitávkou, Slovenská, M. Majerové, Lužická, Zborovská, Za Pilou, Kounická, Pod 
Hájem, Sportovní, V Chobotě, Tovární, Polomská, Pod Malým vrchem, V Lukách, Na 
Prutě, Na Křemínku, V Lánech, Za Drahou.

Středa

J. Wolkera, Ke Spravedlnosti, Trstenická, M. Alše, Zárubova, 28.října, Fr. Macháčka, U 
Studánky, Za Nemocnicí, Krátká, B. Němcové, Sv. Čecha, Bezručova, Suvorovova, 
Palackého, Na Cihelně, Rokycanova, Roháčova, Fugnerova, Nábřežní, Tuchorazská, K 
Dolánkám, Na Bělidle, Sokolská, Jeronýmova

Čtvrtek -

Pátek

Štolmíř, ul. Palackého, za silnicí I/12 - k Tismicům, Servis + 2 domy nad  Prokopa 
Velikého, Podskalí, Sadová, Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Hřbitovní, Jana 
Kouly, Šafaříkova, Jateční

Zahrady, Liblice

Pondělí

celoročně

Každý týden  - svoz od podnikatelů (právnických nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání), kteří mají s TS Český Brod uzavřenu smlouvu na týdenní svoz



Svoz biologicky rozložitelného odpadu - BRKO

Svoz je prováděn 1x za 14 dní v sudý týden a to i v případě, že na den 
připadá státní svátek nebo státem uznané volno 

V měsících červen až listopad je svoz BRKO i v lichých týdnech paralelně 
se svozem směsného komunálního odpadu  (tedy týdenní svoz) 

DEN

ULICE A LOKALITY MĚSTA

Pondělí

Žižkova, Na Louži, Štolmířská, J.Koziny, Mozartova, B.Smetany, Na Vyhlídce, Na 
Vanderkách, Sokolovská, Masarykova, 5.května, Vítězná, Žitomířská, Komenského, 
Želivského, Kollárova, Tyršova, nám. Husovo, nám. Arnošta z Pardubic, Suvorovova, 
Krále Jiřího část, Maroldova,Miškovského.

Úterý

Klučovská, Bulharská, Ruská, Moravská, Jugoslávská, Pod Velkým vrchem, Slezská, Za 
Svitávkou, Slovenská, M. Majerové, Lužická, Zborovská, Za Pilou, Kounická, Pod Hájem, 
Sportovní, V Chobotě, Tovární, Polomská, Pod Malým vrchem, V Lukách, Na Prutě, Na 
Křemínku, V Lánech, Za Drahou.

Středa

J. Wolkera, Ke Spravedlnosti, Trstenická, M. Alše, Zárubova, 28.října, Fr. Macháčka, U 
Studánky, Za Nemocnicí, Krátká, B. Němcové, Sv. Čecha, Bezručova, Suvorovova, 
Palackého, Na Cihelně, Rokycanova, Roháčova, Fugnerova, Nábřežní, Tuchorazská, K 
Dolánkám, Na Bělidle, Sokolská, Jeronýmova.

Čtvrtek -

Pátek

Štolmíř, ul. Palackého, za silnicí I/12 - k Tismicům, Servis + 2 domy nad  Prokopa 
Velikého, Podskalí, Sadová, Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Hřbitovní, Jana 
Kouly, Šafaříkova, Jateční

Zahrady, Liblice

Svoz dalších vytříděných složek odpadu  shromažďovaných ve sběrných 
nádobách  rozmístěných po městě „sběrná hnízda“

Druh odpadu Četnost a termín svozu 
papír a lepenka 1 x týdně (pondělí)
sklo barevné 1 x za měsíc
sklo barevné/bílé DUO zvony 1 x za 2 - 3 měsíce dle potřeby
plasty 1 x týdně - čtvrtek - zimní období (říjen - duben)

2 x týdně – čtvrtek, pondělí - letní období (květen –
září)

nápojové kartony 1 x měsíčně - čtvrtek
textil, obnošené šatstvo dle potřeby



Příloha č. 4 k 1/2012

Místa určená pro odkládání odpadu  a doplňující informace k OZV - místa zpětného odběru

Jsou uvedena místa zřízená a zajišťovaná městem Český Brod – prostřednictvím Technických služeb Český Brod, dále jsou informativně uvedena místa a
oprávněné osoby nejvíce využívané ve městě Český Brod a nejbližším okolí. Materiál má informativní charakter. Oprávněné osoby můžete vyhledat např.:
http://www.stredoceske-odpady.cz/ , záložka veřejná správa, dále zařízení na území SK,  zde si zadáte výběr (např. podle území, odpadů zobrazí se 
oprávněné osoby). Místa zpětného odběru např.: zářivky - EKOLAMP s.r.o. http://www.ekolamp.cz/  odkaz sběrná místa, elektroodpad - ASEKOL s.r.o. 
http://www.asekol.cz    v záložce spotřebitelé,  baterie - ECOBAT s.r.o. http://www.ecobat.cz/ . 
Dále je uvedena provozní doba sběrného dvora  Technických služeb Český Brod a odkaz na podrobný seznam stanovišť kontejnerů na vytříděné využitelné 
složky ve městě.
Použité zkratky:
TS – Technické služby Český Brod
SD – sběrný dvůr, areál  Technických služeb Český Brod, Palackého ul. 339
MS –  mobilní sběr
Případné náklady spojené s využitím služeb oprávněných osob uvedených pod čarou hradí občan

Název odpadu Místa určená pro odkládání odpadu

kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ,ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

papír a lepenka

M.V. SBĚRNÉ SUROVINY D.F., Prokopa Velikého 1339, Český Brod

sklo barevné kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě 
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ,ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

sklo bílé
a barevné

kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ, ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě; PET pytel 120 litrů  (v případě, že je tento sběr v části města provozován) –
odložení v den svozu na určené stanoviště
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ, ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

plasty

M.V. SBĚRNÉ SUROVINY D.F., Prokopa Velikého 1339, Český Brod

nápojové kartony kontejnery na vytříděné využitelné složky ve městě; PET pytel 120 litrů  (v případě, že je tento sběr v části města provozován) –
odložení v den svozu na určené stanoviště
jiná místa po dohodě s provozovatelem (např. MŠ,ZŠ, organizace zřizované městem Český Brod, apod.)

obnošené šatstvo, textilie SD 
kontejner na obnošené šatstvo, textilie - volně stojící mezi prodejnami Lidl a Penny

SDkovy

ELINOR s.r.o.1371, Český Brod; ANEKA s.r.o., Klučovská 1373, Český Brod; M.V. SBĚRNÉ SUROVINY D.F., Prokopa 
Velikého 1339, Český Brod

http://www.stredoceske-odpady.cz/
http://www.ekolamp.cz/
http://www.asekol.cz/
http://www.ecobat.cz/


biologicky rozložitelný odpad
(BRO)

kompostovat pro vlastní potřebu na vlastním pozemku
SD 
specielní nádoby určené ke shromažďování BRO (po jeho zavedení)

SD
TS na základě objednávky velkoobjemový kontejner do 7 m3 –  zpoplatněno

objemný odpad

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
Skládka obec Radim 

SD dle povolených odpadů a vybavení nebezpečný odpad

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
AVE CZ  odpadové hospodářství s.r.o., skládky: Benátky nad Jizerou  a  Hejdof, Čáslav i MS
.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 9 – MS
NYKOS a.s., Ždánice -MS

Vybrané nebezpečné odpady a 
možnost předání

Léky a rtuťové teploměry  - lékárny na území města –  zdarma

SD -  do 0,5 m
3
 /měsíc

TS na základě objednávky velkoobjemový kontejner do 7 m3 –  zpoplatněno
stavební odpad

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
Recyklační zařízení:  JF TAKO  s.r.o., Skramníky, Ladislav Peller  - Těžba a úprava surovin, k.ú. Horoušany,
Skládka obec Radim

-odpady s obsahem azbestu

–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
AVE CZ  odpadové hospodářství s.r.o., skládky: Benátky nad Jizerou  a  Hejdof, Čáslav i MS
A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 9 - MS
NYKOS a.s., Ždánice - MS

-autovraky
FATOS, SPOL. S R.O., Kšely
Marek Platz, Hradešín 81
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Tyršova 73, Český Brod – pouze na základě tel. domluvy 950886011

-pneumatiky
–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
Skládka obec Radim

-kal ze septiků a žump
–  zpoplatněno dle platného ceníku zařízení:
1. SčV, a.s., čistírna odpadních vod Český Brod
Jaroslav Hýna, Kšely 15 – doprava a předání na čistírnu odpadních vod 

SD elektrozařízení, baterie, zářivkyzařízení a výrobky  podléhající 
zpětnému odběru*/ specielní kontejnery rozmístěné u posledních prodejců nebo v dalších objektech: Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta 



z Pardubic 56, přízemí budovy naproti podatelně – drobná elektrozařízení, baterie, zářivky
Český Brod: Elektro-Heřtus a syn s.r.o., Krále Jiřího 20 – domácí spotřebiče; DM ELEKTRO, Krále Jiřího 20 – domácí 
spotřebiče, baterie, zářivky; Peach - (3T Supplies AG), Tuchorazská 1347 – elektroodpad; MSC-NET s. r. o., Tuchorazská 1433 
– elektroodpad; ZŠ A PŠ ČESKÝ BROD - Žitomířská 1359, – elektroodpad – pouze pro školu a žáky; POLI spol. s r.o. nám. 
Arnošta z Pardubic 36 - baterie, zářivky; Elektro Luděk Bursa, Zborovská 578 – zářivky

-výrobky podléhající zpětnému 
odběru, které je možné 
odevzdat u  osob, které mají
tuto povinnost uloženu platnou 
legislativou*/

motorové  oleje – čerpací stanice pohonných hmot
pneumatiky - pneuservisy

*/ Poslední prodejce má při prodeji povinnost poskytnout informaci, kde jsou místa zpětného odběru, pokud tak neučiní, musí odebrat výrobky 
podléhající zpětnému odběru, sám

Ve městě může být organizován i jiný  tříděný sběr výše uvedených odpadů i jiných složek odpadu, a to trvale nebo dočasně (např. biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad, sběr starého šatstva, apod. ) O této možnosti budou informováni občané způsobem obvyklým: Českobrodský zpravodaj, regionální tisk, 
informační letáky, webové stránky: města Český Brod: www.cesbrod.cz, Technických služeb Český Brod: www.tsceskybrod.cz/

Sběrný dvůr

areál Technických služeb Český Brod, Palackého 339     

Provozní doba:
Út, St, Pá od 13.00 hod. - do 17.00 hod. 
So  od 08.00 hod. - do 12.00 hod. 

Odpovědná osoba: Ing. Luděk Souček

kontakt: 321 622 737, 321 622 730
e-mail:   technicke@ceskybrod.cz

http://www.cesbrod.cz/
http://www.tsceskybrod.cz/
mailto:technicke@ceskybrod.cz


Seznam stanovišť kontejnerů na vytříděné využitelné složky ve městě 
Podrobné informace -zveřejněny na úřední desce města Český Brod na www.cesbrod.cz v sekci odpady, v kanceláři TS a na www.tsceskybrod.cz/

http://www.cesbrod.cz/
http://www.tsceskybrod.cz/
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