Odpadový zpravodaj
Nakládání s komunálními odpady v Novém Městě nad Metují v roce 2014
Ceny za odvoz směsného komunálního odpadu schválené pro rok 2014 Radou města:
Popelnice
svoz týdenní - 1 960 Kč
Kontejnery
svoz týdenní 110 a 120 l
kombinovaný - 1 660 Kč
1 100 l
čtrnáctidenní čtrnáctidenní 980 Kč
měsíční
490 Kč
Plastové pytle
45 Kč

12 430 Kč
6 220 Kč

Pravidla pro zacházení s odpadem:
00
Svoz směsného komunálního odpadu (SKO) - v den svozu musí být nádoby přistaveny do 6 hodin
k okraji veřejné pozemní komunikace přístupné motorovým vozidlům. V zimním období je nutno zajistit
k nádobě přístup odhrnutím sněhu nebo nádobu přenést na místo přístupné motorovým vozidlům.
Veškeré změny svozu, včetně zrušení svozu, se provádějí písemně, změnou smlouvy u Městského úřadu,
odboru životního prostředí. Ke svozu nelze přihlásit nádoby o jiném objemu, než je uvedeno v ceníku (např.
240 l). Pozor, některé levnější druhy nádob nemusí odpovídat normě v rozteči závěsných ok, může pak
docházet k problémům při jejich vyprazdňování.
Při výměně staré nádoby za novou je třeba v den svozu vystavit obě nádoby, a toto aspoň dva dny předem
nahlásit Městskému úřadu, odboru životního prostředí. Prosíme občany, aby si své nádoby označili
číslem domu, ve kterém bydlí. Značně se tak zjednoduší a urychlí přeznačování popelnic pracovníky
svozové firmy.
Na odboru životního prostředí lze také zakoupit plastový pytel s logem svozové firmy a přidat jej při svozu
SKO k jakékoliv plné nádobě.
Pozor při ukládání popela! V teplém popelu se často nacházejí ještě žhavé uhlíky, které vydrží žhnout velmi
dlouho (i do druhého dne), hrozí nebezpečí požáru svozového auta, může dojít i k milionovým škodám.
Proto do nádob ukládejte popel zcela vychladlý.
Svoz probíhá i ve dnech svátků.
Mobilní sběr objemného a kompostovatelného odpadu je prováděn v období od 1.4. do 14.11. podle
přiloženého jízdního řádu. (Viz 4. strana.) Do velkoobjemového kontejneru je možno bezplatně ukládat:
- biologicky rozložitelný odpad (listí, menší větve, trávu, nepoužitelné ovoce a zeleninu, natě a jiný
rostlinný odpad z domácnosti atd., tedy kompostovatelný odpad, který nesmí obsahovat jiné příměsi, jako
kamení, plasty, kovy atd.)
- starý nábytek (ale i matrace, kočárky, lyže, koberce),
- pneumatiky z osobních vozidel (pokud je nelze uplatnit ve zpětném odběru při výměně za nové).
Odpady lze na svozové místo navážet jen v den a hodinu svozu. Majitel odpadu pomáhá řidiči
svozového vozidla s naložením odpadu na kontejner a uklízí po sobě svozové místo!
V období mimo pravidelný svoz, tedy od 15.11.2014 do 1.4.2015, lze objemný odpad (nikoliv bilogicky
rozložitelný a pneumatiky) ukládat v Technických službách (ul. Kpt. Jaroše), vždy v pondělí a středu, od
12“00 do 16“00 hodin.
Keře a větve z okrasných a ovocných stromů lze také odkládat na místě určeném vedoucím
technických služeb (tel. 605201091) v prostoru bývalých kasáren.
Sběrné místo nebezpečných odpadů, elektrozařízení, pneumatik, železa a ostatních kovů (sběrný
dvůr) - v areálu staré kotelny na Malecí (Družstevní ulice) bude i nadále v roce 2014 provozováno ve čtvrtek
00
00
00
00
od 15 do 17 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Zde se bezplatně odevzdávají autobaterie, monočlánky,
upotřebené oleje, barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy,
vyřazené léky, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), dále pneumatiky z osobních
automobilů, železo a ostatní kovy a vyřazené elektrospotřebiče. Vyřazené kompletní elektrospotřebiče
nejsou odpadem, ale elektrozařízením, které podléhá tzv. zpětnému odběru a město neplatí za jejich
likvidaci! Je proto třeba, aby občané přinášeli elektrospotřebiče do sběrného dvora nebo při
ambulantním sběru nebezpečných odpadů a elektrozařízení kompletní, aby mohly být zařazeny do
zpětného odběru!
Velké domácí elektrospotřebiče, jako jsou ledničky, televize, pračky, sporáky a mikrovlnné trouby jsme se již
naučili odvážet do sběrného dvora nebo na kontejner ambulantního sběru. Rovněž veškeré malé
elektrospotřebiče (počítače, telefony, žehličky, vlasové fény, elektrické hračky atd.) nepatří do
popelnice, ale do červených kontejnerů rozmístěných na 5 místech ve městě, a po jednom ve Spech
a ve Vrchovinách.

Malé elektrospotřebiče a baterie je možné rovněž odložit do boxů firem ASEKOL a EKOBAT, které jsou
umístěné ve vestibulu radnice na náměstí Republiky a malé baterie do boxu v průchodu obchodu
ELEKTRO – Kosek na Komenského ulici.
Použité úsporné zářivky, výbojky, trubicové zářivky do 40cm a světelné zdroje s LED diodami je možné
odkládat kromě sběrného místa v Družstevní ulici také do sběrných boxů
- ve společnosti SAB-Trafo, s.r.o. v Krčíně (Nahořanská 414),
- ve vestibulu městského úřadu (nám. Republiky 6,)
- na chodbě prvního patra zdravotního střediska (Na Rychtě),
- ve všední dny od 6.00 do 14.00 hod. také ve společnosti EKO-SERVICE 2000, (Náchodská 485 bývalé ČSAD).
Prosíme občany, aby do směsného komunálního odpadu neodkládali tonery a catridge
z tiskáren! Krabicový box pro tento odpad je umístěn ve vestibulu radnice na náměstí Republiky.
Použitý textil, obuv, hračky – kontejnerový sběr, humanitární sbírka
Použitý textil, obuv a hračky je možné odkládat celoročně bez omezení do velkoobjemových kontejnerů
Diakonie Broumov. Jeden je umístěn na parkovišti za kinem v ulici Boženy Němcové. Druhý na parkovišti
u Stopu v ulici Družební ve skupině kontejnerů na tříděný komunální odpad.
Jednu humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámského, pánského, dětského); lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon; látek (minimálně 1m2), domácích potřeb, nádobí bílého i černého,
skleniček - vše nepoškozené; peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek; nepoškozené obuvi
i hraček město vyhlásí ve spolupráci s Diakonií Broumov koncem října nebo začátkem listopadu.
Ambulantní sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení - bude proveden o sobotách 22.3., 14.6., 20.9.
a 8.11. 2014, a to podle následujícího jízdního řádu:
Žižkovo náměstí
Spy u prodejny
Pod Výrovem (u Sepského mostu)
Husovo náměstí
Klosova
nám. 17. listopadu
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Družební (u Vrchovinské)
Vrchoviny (u has. zbroj.)
Družstevní (u kotelny)
Smetanova (bývalý Telecom)
Nahořanská (u prodejny)
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Kontejnery na bílé sklo (bílé kontejnery) a na barevné sklo (zelené kontejnery) - Do kontejnerů lze
ukládat veškeré sklo zbavené příměsí, hlavně kovů a plastů (uzávěry). Nesmí se zde ukládat drátěné sklo
a autoskla, ani porcelán a keramika! Prosíme Vás, abyste veškeré bílé tabulové sklo odkládali do
zelených kontejnerů, které mají prořezy v plášti! Sklárny ho zpracovávají jen ve směsi s barevným sklem!
Žluté kontejnery na plasty – zde lze odkládat tvrdé plasty, jako plastové obaly od čistících a pracích
prostředků, kosmetických přípravků, od potravin a nápojů, plastové přepravky, hračky, květináče, měkké
plasty, jako nákupní tašky, sáčky, obalové fólie, polystyren. Veškeré plasty musí být zbaveny příměsí
z jiných materiálů (např. kovová víčka).
Nepatří sem pěnové materiály jako molitan, dále novodur (odpadní trubky), linolea a PVC podlahoviny,
plastové tapety, textilie z plastových materiálů, veškeré gumové materiály!
Vzhledem k efektivnímu využití kapacity kontejneru je nutno plastové lahve sešlápnout!
Do žlutých kontejnerů je možné rovněž odkládat nápojové kartony (krabice od džusů, mléka, atd.
(označení C/PAP), pokud není na kontejnerovém stanovišti umístěna 360 l červená nádoba na
separovaný sběr těchto obalů!
Kontejnery na nápojové kartony (označení C/PAP) - na 25 kontejnerových stáních jsou rozmístěny
červené 360 l nádoby na sběr vytříděných nápojových kartonů. Prosíme, třiďte i tento odpad!
Modré kontejnery na papír – zde lze ukládat veškerý čistý papír a lepenku. Krabice je nutno sešlapat nebo
rozřezat, aby zabíraly méně místa, což se bohužel v mnoha případech neděje. Kontejnery jsou potom
obloženy hromadou krabic, které v dešti rozmoknou.
Železo a barevné kovy – sváží od domu 2x ročně (jaro, podzim) novoměstští hasiči. Vytříděný kovový
odpad z domácností (např. plechovky, kočárky, kola) lze také odkládat na sběrném místě
v Družstevní ulici!
Na území města jsou dvě sběrny druhotných surovin:
Firma Marie Prušinovská, Havlíčkova ul. (za Havrdovými), tel., fax: 491 471 306
30
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00
provozní doba
Po-Pá
8 - 15
So
9 – 12
Firma SV METAL spol. s r.o., areál nádraží (v bývalém lomu), tel.: 491 470 793, 777 713 622
00
00
00
30
provozní doba:
Po, St, Pá
7 - 15
Út, Čt
7 - 16

Odpadu se lze zbavit jen v souladu se zákonem. Platí, že pokud se nemůžeme zbavit nějakého odpadu
výše popsanými způsoby, musíme zajistit jeho uložení na řádnou skládku.
Skládka Křovice – tel.: 494 629 050, 494 629 051
Stavební odpad - je veškerý odpad vznikající při stavební nebo demoliční činnosti, patří sem především
stavební suť, výkopová zemina, ale i střešní krytiny, podlahoviny, okna, dveře, rozvody, sanitární keramika
(umyvadla, klozety), stavební dřevo atd. Stavební odpad není podle zákona komunálním odpadem a podle
městské vyhlášky č. 1/2013 si každý producent musí jeho odstranění na skládku zajistit sám.
Na případné nejasnosti se mohou občané informovat:
Městský úřad – odbor životního prostředí, tel. 491 419 660, 662.
Svozový kalendář pro směsný komunální odpad na rok 2014
Svoz odpadových nádob bude prováděn v následujících týdnech:
(čísla označují pořadové číslo týdne)

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
červenec
Srpen
Září
Říjen
listopad
prosinec
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Tříďme odpad ve spolupráci s kolektivními systémy:

Slovo starosty města:
Vážení občané,
V loňském roce naše město získalo ocenění v soutěži vypsané Královéhradeckých krajem „Čisté
město, čistá obec“, a to za výsledky, kterých jsme společným úsilím dosáhli v třídění komunálních
odpadů v roce 2012. Všem těm z Vás, kteří jste se na tomto dobrém výsledku podíleli, chci upřímně
poděkovat. V roce 2012 každý z nás v průměru vytřídil cca 44% odpadů, které v našich
domácnostech vyprodukujeme.
V roce 2013 jsme k dalšímu využití vytřídili již 49,5% odpadů v podobě, papíru, plastů, nápojových
kartonů, skla, železa a ostatních kovů, biologicky rozložitelných odpadů, textilu, obuvi, hraček,
elektrozařízení a pneumatik.
Chtěl bych touto cestou požádat o spolupráci i ty naše občany, kteří zatím doma netřídí a podíleli se
největší měrou na stále ještě zbytečně velkém množství směsného komunálního odpadu, který končí
na dlouhá desetiletí na skládce v Křovicích. Obyvatelé některých západoevropským měst dokážou
vytřídit až 70 % všech svých odpadů a jsem přesvědčen, že toto číslo není nedosažitelné ani pro nás.
Vždyť všichni víme, že odpady se mohou rychle stát našim malým přičiněním cennou surovinou
a neskončí na hromadách, které nikomu z nás radost nepřinášejí.

Petr Hable v.r.

