Odpadový zpravodaj
Nakládání s komunálními odpady v Novém Městě nad Metují v roce 2019
Ceny za odvoz směsného komunálního odpadu schválené pro rok 2019 Radou města:
Popelnice
svoz týdenní - 2 330 Kč
Kontejnery
svoz týdenní
110 a 120 l
kombinovaný - 2 020 Kč
1 100 l
čtrnáctidenní čtrnáctidenní - 1 295 Kč
měsíční
705 Kč
Plastové pytle
50 Kč

14 770 Kč
7 395 Kč

Pravidla pro zacházení s odpadem:
Svoz směsného komunálního odpadu (SKO) - v den svozu musí být nádoby přistaveny do 600 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 na Městském úřadě,
Oddělení životního prostředí, a to vždy k prvnímu dni následujícího měsíce. Ke svozu lze přihlásit pouze
nádoby o stanoveném objemu, které jsou uvedeny v ceníku (110 a 120, 1100 l). Pozor, některé levnější
druhy nádob nemusí odpovídat normě v rozteči závěsných ok, může pak docházet k problémům při jejich
vyprazdňování svozovou firmou.
Při výměně staré nádoby za novou je třeba v den svozu vystavit obě nádoby, a toto aspoň dva dny předem
nahlásit Městskému úřadu, Oddělení 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 Oddělení životního prostředí lze také zakoupit plastový pytel s logem svozové firmy, který se po naplnění
umísťuje viditelně k nádobě na SKO (popelnice, kontejner) připravené v den svozu.
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 svozové techniky. Proto do nádob ukládejte popel
zcela vychladlý!
Svoz probíhá i ve dnech svátků, kromě 1. ledna.
Mobilní sběr objemného a biologického odpadu rostlinného původu je prováděn v období od 1.4. do
15.11. podle přiloženého jízdního řádu (viz 4. strana). Do velkoobjemového kontejneru je možno bezplatně
ukládat:
- biologický odpad rostlinného původu (listí, menší větve, trávu, nepoužitelné ovoce a zeleninu, natě
a jiný rostlinný odpad z domácnosti atd., tedy biologicky rozložitelný odpad, který nesmí obsahovat jiné
příměsi, jako kamení, plasty, kovy atd.)
- starý nábytek (ale i matrace, kočárky, lyže, koberce, kola),
- 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 16.11.2019 do 31.3.2020, lze objemný odpad (nikoliv biologicky
rozložitelný odpad a pneumatiky) v omezené míře s ohledem na kapacitu kontejneru ukládat v Technických
službách (ul. Kpt. Jaroše), vždy v pondělí a středu, od 1200 do 1600 hodin po telefonické domluvě
(491 474 014).
Keře a větve z okrasných a ovocných stromů lze také odkládat na místě určeném vedoucím Technických
služeb (tel. 605 201 091) v prostoru bývalých kasáren. Větve neodkládejte svázané nebo v pytlích.
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů, elektrozařízení, pneumatik, železa a ostatních kovů - v areálu
staré kotelny na Malecí (Družstevní ulice) bude i nadále v roce 2019 provozován ve čtvrtek od 1500 do 1700
a v sobotu od 900 do 1200 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 na sběrný dvůr 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 na sběrný dvůr 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 11 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 Městského úřadu na náměstí Republiky a malé baterie do boxu u vchodu do obchodu
Tauer - elektro v Komenského ulici.
Použité úsporné zářivky, výbojky, trubicové zářivky do 40 cm a světelné zdroje s LED diodami je možné
odkládat kromě sběrného dvora 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 (Komenského 48)
- 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 cartridge z tiskáren!
Krabicový box pro tento odpad je umístěn ve vestibulu Městského úřadu na náměstí Republiky.
Použitý textil, obuv, hračky – kontejnerový sběr
Použitý textil je možné odkládat celoročně bez omezení do kontejnerů, které jsou umístěny na stanovištích:
Žižkovo náměstí (u stavebnin), ČSA (roh Dukelské), Johnova (Potraviny Verner), náměstí 17. listopadu,
Smetanova (rehabilitace Falta), Na Kopci, Českých legií (parkoviště pod MěÚ), Spy (na návsi) a Malecí
(Potraviny Verner). Kontejnery Diakonie byly přemístěny do sběrného dvora.
Ambulantní sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení - bude proveden v sobotu 20.4. a 5.10. 2019,
a to podle následujícího jízdního řádu:
Žižkovo náměstí
Spy u prodejny
Pod Výrovem (u Sepského mostu)
Husovo náměstí
Klosova
nám. 17. listopadu

900-915
925-940
945-1000
1005-1020
1025-1040
1045-1100

Družební (u Vrchovinské)
Vrchoviny (u has. zbrojnice)
Družstevní (u kotelny)
Smetanova (rehabilitace Falta)
Nahořanská (u prodejny)

1105-1120
1125-1140
1145-1200
1205-1220
1230-1245

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 a měkké
plasty, jako nákupní tašky, sáčky, obalové fólie, polystyren. Veškeré plasty musí být zbaveny zbytků jídel
a 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 a zahradní nábytek (patří do
objemného odpadu)!
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 26 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. Do modrých kontejnerů nepatří plata od vajec,
použité papírové ubrousky a kapesníky včetně znečištěného papíru (mastné obaly, apod.).
Hnědé kontejnery na biologický odpad – jsou určeny k třídění biologického odpadu rostlinného charakteru
(zbytky ovoce a zeleniny, slupky z brambor, čajové sáčky, zbytky rostlin).
Nepatří sem zbytky jídel, masa a kostí, uhynulá zvířata, oleje, biologicky nerozložitelný odpad a nebezpečný
odpad.
Nevhazujte biologický odpad do kontejnerů v igelitových sáčcích a taškách!

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 ve sběrném dvoře
v Družstevní ulici!
Na území města jsou dvě sběrny druhotných surovin:
Firma Marie Prušinovská, Havlíčkova ul., tel. 774 044 505
provozní doba
Po-Pá
830- 1500
So
900 – 1200
Firma SV METAL spol. s r.o., areál nádraží (v bývalém lomu), tel.: 491 470 793, 777 713 622
provozní doba:
Po, St, Pá
700- 1500
Út, Čt
700- 1630
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 řízenou skládku.
Skládka Křovice – tel.: 493 646 690
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. 1/2016 si každý producent musí jeho odstranění na skládku zajistit sám.
V případě nejasností se mohou občané informovat:
Městský úřad – Oddělení životního prostředí, tel. 491 419 662.
Svozový kalendář pro směsný komunální odpad na rok 2019
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

týdenní svoz
(52 svozů)

kombinovaný
svoz
(44 svozů)

čtrnáctidenní svoz
(26 svozů)

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
24,26
28,30
32,34
36,38,39
každý týden
každý týden
každý týden

2,4
6,8
10,12
14,16, 18-18,20,22
24,26
28,30
32,34
36,38,40-40,42,44-44,46,48
50,52

měsíční svoz
(po čtyřech
týdnech,
13 svozů)
2
6
10
14,18-18,22
26
30
34
38
42
46
50

Třiďme odpad ve spolupráci s kolektivními systémy:

Slovo starosty města:
Vážení občané,
jsem moc rád, že opět po roce mohu všem obyvatelům Nového Města nad Metují poděkovat za velmi
odpovědný a aktivní přístup při třídění odpadu. V roce 2018 jsme k dalšímu využití vytřídili 276 t papíru, 167 t
plastů, 155 t skla, 457 t kovů, 9 t nápojových kartonů, 7 t nebezpečných odpadů, 13 t elektroodpadů a 22 t
textilu, což je 52,82 % z celkové roční produkce odpadů. Pro letošní rok připravujeme rozšíření systému
nakládání s vytříděnými odpady, a to formou pytlového sběru. Pytlový sběr spočívá ve shromažďování
vytříděných plastů a nápojových kartonů a jejich předávání svozové firmě prostřednictvím plastových pytlů.
Občané se můžou sami rozhodnout, jestli budou nadále využívat ke třídění barevné kontejnery, nebo využijí
možnost domácího pytlového sběru. Další podrobnosti zveřejníme na stránkách města a v informačním
letáku, který doručíme do všech domácností.
Petr Hable v.r.

