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Vážení spoluobčané,

v souvislosti se změnami v systému 
nakládání s odpady v našem měs-
tě a okolí Vám předkládáme tento 
Vamberecký zpravodaj - speciál, 
který by měl být vaším pomocní-
kem a průvodcem při této činnosti. 
Měl by Vám podat informaci, jak 
jednotlivé odpady, vznikající v do-
mácnostech a  při Vaší běžné čin-
nosti, třídit, kam je odložit a  co se 
s nimi děje dále.
Systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálních odpadů 
vznikajících na  území města Vam-
berka, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem je dán obec-
ně závaznou vyhláškou č.1/2013, 
která je přístupná na  webových 
stránkách města www.vamberk.
cz v  sekci Město a  samospráva / 
Vyhlášky a  nařízení. Náročné úko-
ly a cíle v nakládání s odpady jsou 
obsaženy v  Plánu odpadového 
hospodářství, který byl schválen 
v dubnu 2017.

Bez vaší aktivní spolupráce a ocho-
ty zapojit se do  tohoto systému 
nebude možné stanovené povin-
nosti splnit. Prvotní třídění složek 
komunálního odpadu musí být 
prováděno Vámi samotnými už 
ve Vašich domácnostech. Tedy tam, 
kde tento odpad vzniká! Komunál-
ní odpad se třídí na dále využitelný 
odpad, na objemný odpad, odpad 
ze zahrad a  parků (tzv. bioodpad) 
a  zbytkový odpad. Takto správně 
vytříděný je pak ukládán na  mís-
tech k tomu určených – podrobněji 
v  následujících kapitolách. Infor-
mace o termínech mobilních svozů 
odpadů apod. Vám budou i nadále 
předávány prostřednictvím letáků, 
městským rozhlasem a na interne-
tových stránkách města.
Město Vamberk aktivně vytváří nej-
lepší možné podmínky pro dosaže-
ní výše zmiňovaných společných 
cílů. Systém nakládání s odpady se 
optimalizuje jak z  pohledu potřeb 
a rozsahu, tak i z hlediska nákladů. 
Byla zahájena a  dále se připravuje 
celá řada změn systému nakládání 

s odpady v našem městě. Tyto bu-
dou realizovány postupně podle 
fi nančních a technických možností. 
Zavedení některých změn je „skoko-
vé“. Např. ve 12/2017 byl zakoupen 
nový velkoobjemový kontejner, 
k  1.1.2018 byly vyměněny velko-
objemové kontejnery na  směsný 
komunální odpad na sídlišti Struha 
a vyměněny nádoby na plasty (zvo-
ny za  nádoby s  horním výsypem 
umožňující vkládání pytlů s  plas-
ty). Od  března 2018 je plánováno 
otevření sběrného místa pro pře-
dávání většího množství odpadů 
v Jůnově ulici a dále pak rozmístění 
speciálních kontejnerů na  použitý 
jedlý olej z  domácností, později 
pak zavedení pravidelného svozu 
bioodpadů od  občanů. Postupně 
bude provedeno rozšíření počtu 
sběrných hnízd na  tříděné složky 
komunálního odpadu - papír, sklo, 
plasty až na cca 45, zpevnění ploch 
pro stávající sběrná hnízda, rozšíře-
ní počtu nádob na speciální komo-
dity – textil a vyřazená elektrozaří-
zení atd.

Na úvod předkládáme schématický 
obrázek odpadové nádoby s  vy-
značením procentuálního zastou-
pení hlavních druhů odpadů, které 
se v ní dnes objevují a jsou odváže-
ny ke skládkování.

Je zde názorně patrno, jaké množ-
ství odpadů lze vytřídit k  dalšímu 
využití (recyklaci) a tím je odklonit 
od  skládkování. Proto se společně 
zapojme do  systému nakládání 
s  odpady v  našem městě!!! Ušetří-
me tím fi nanční prostředky a ochrá-
níme naše životní prostředí!!!

Nakládání s odpady

DO SKLA PATŘÍ: DO PLASTŮ PATŘÍ:DO NÁPOJOVÝCH 
KARTONŮ PATŘÍ:

.

DO PAPÍRU PATŘÍ:

Prosím, nevhazujte: Prosím, nevhazujte: Prosím, nevhazujte:

Další informace o třídění 
a recyklaci na jaktridit.cz
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Třídit se dá skoro vše. Na  nejčastěji produko-
vané odpady (plast, sklo, papír) slouží barevné 
kontejnery, se kterými se běžně ve městě setká-
váte. Na  jednotlivých kontejnerech naleznete 
nálepky, které přesně popisují, co do  kterého 
kontejneru patří a  co ne. Nejsnadnějším a  nej-
důležitějším krokem, je třídit odpad již ve vašich 
domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo 
určitá věc dosloužila a  my se ji chceme zbavit. 
Stačí obal hned vložit do koše na tříděný odpad, 

staré tašky nebo krabice, kterou si pro tento účel 
vyčleníme. Ze zkušeností vyplývá, že průměr-
ná česká domácnost nejvíce produkuje papír 
a plasty. Pro odkládání těchto dvou druhů odpa-
dů by měl být vyčleněn největší prostor. Nápojo-
vý karton (obal od džusů, mléka, vína apod.) lze 
shromažďovat společně s plasty. Na sklo je nej-
vhodnější papírová či plastová krabice a pak už 
přímo u kontejnerů roztřídit čiré sklo do bílého 
zvonu a barevné sklo do zeleného zvonu.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v  koši 
na  směsný odpad a  nemusíme s  ním chodit 
tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný 
odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo 
i méně často. Je vhodné vyhazovat tříděné od-
pady opravdu prázdné a co nejméně znečiště-
né, tzn. např. kelímek od jogurtu, karton od mlé-
ka apod., lehce propláchnout.

JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT S ODPADY

SKLO
do  sběrných nádob rozmístěných na  sběrných hnízdech po  městě, pří-
padně do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici.
Vhazuje se do zeleného (barevné sklo) nebo bílého kontejneru (čiré sklo). 
Všechna sběrná místa budou takto postupně dovybavena. Vytříděné sklo 
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skle-
něný odpad recyklovat donekonečna.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Dále sem nepatří ani au-

tosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla, žá-

rovky, zářivky, televizní obrazovky. Vratné zálohované sklo vracejte zpět 

do obchodu.

ZPŮSOB A MÍSTO ULOŽENÍ 
JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ

PLASTY
do  sběrných nádob rozmístěných na  sběrných hnízdech po  městě, pří-
padně do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici.
Vhazují se do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nej-
víc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale 
i  sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Spolu s  plastovým odpadem 
třídíme i nápojové kartony, které lze ukládat do žlutého kontejneru nebo 
předávat v samostatných pytlích do sběrného místa v Jůnově ulici.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, pod-

lahové krytiny či novodurové trubky, guma, molitan, textilie z umě-

lých vláken.
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PAPÍR
do  sběrných nádob rozmístěných na  sběrných hnízdech po  městě, pří-
padně do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici nebo výkupny druhot-
ných surovin v Janáčkově ulici.
Vhazuje se do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů vyprodu-
kuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc právě papíru. 
Modré kontejnery na papír jsou nejsnazším způsobem, jak se ho správně 
zbavit. Větší množství papíru lze předat přímo do sběrného místa odpadu 
v Jůnově ulici nebo do místní výkupny druhotných surovin Metal-Vondra 
s.r.o. v Janáčkově ulici (nabízí za papír, roztříděný podle druhů, fi nanční 
odměnu).
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (je možné odevzdat 

v  Jůnově ulici), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 

materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny 

opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice na komu-

nální odpad! 

NÁPOJOVÉ KARTONY
do  sběrného místa odpadu v  Jůnově ulici, případně společně s  plasty 
do sběrných nádob rozmístěných na sběrných hnízdech po městě.
Známé jako krabice na mléko, víno, džusy apod., které je potřeba předem 
řádně sešlápnout. Lze je shromažďovat a předávat v samostatných pytlích 
do sběrného místa v Jůnově ulici nebo společně s plasty vhazovat do žlu-
tých kontejnerů.
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od  kávy a  různých potravin 

v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky ná-

pojů a potravin.

ZBYTKOVÝ ODPAD
(SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD) 
do sběrných nádob rodinných domů, resp. bytových domů.
Vhazuje se do  sběrných nádob domácností, které se vyváží svozovým 
vozidlem v pravidelném intervalu. Ze všech druhů odpadů vyprodukuje 
průměrná česká domácnost za  rok hmotnostně nejvíc právě směsných 
komunálních odpadů.
Do nádob patří vychladlý popel nebo zbytkový odpad z domácností, kte-
rý již nelze roztřídit.
Nepatří sem plasty, sklo, papír, nápojové kartony, bioodpady, kovy, 

nebezpečné odpady, elektrozařízení, baterie, uhynulá zvířata, výbušné 

látky, pyrotechnika apod.

PNEUMATIKY 
do určeného kontejneru do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici, případ-
ně do kontejneru partnerské fi rmy EKOPART s.r.o. (areál bývalé cihelny).
Pneumatiky můžete odvézt do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici nebo 
partnerské fi rmy EKOPART s.r.o. (areál bývalé cihelny). Dále můžete využít 
tzv. „Místa zpětného odběru“, která jsou nejčastěji zřízena v pneuservisech.
Předat sem můžeme například pneumatiky, duše apod.
Nepatří sem zbytky pryže (těsnění) a tlakové hadice.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
do  velkoobjemového kontejneru do  sběrného místa odpadu v  Jůnově 
ulici nebo přistavení kontejneru na objednávku.
Tyto odpady můžete odvézt do  sběrného místa odpadu v  Jůnově uli-
ci nebo využít mobilního sběru. V případě, že v určitém časovém úseku 
produkujete těchto odpadů velké množství (provádíte např. rekonstrukci 
domu), je možné za úhradu objednat přistavení velkoobjemového kon-
tejneru u specializované fi rmy (např. EKOLA České Libchavy, Metal-Vondra 
s.r.o. Vamberk, Jiří Mareš Vamberk).
Patří sem například starý nábytek, koberce, linolea, umývadla, toalety, ku-
chyňské linky, drobný stavební odpad apod.
Nepatří sem plasty, sklo, papír, tříděný a  směsný odpad, nebezpečný 

odpad, pneumatiky apod.

SPECIÁL



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 6

KOVY
do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici nebo výkupny druhotných su-
rovin v Janáčkově ulici.
Lze je předat přímo do  sběrného místa odpadu v  Jůnově ulici nebo 
do  místní výkupny druhotných surovin Metal-Vondra s.r.o. v  Janáčkově 
ulici (nabízí za  kovy, roztříděné podle druhů, fi nanční odměnu). Předat 
můžete zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly, plechov-
ky od potravin všech druhů apod.
Nepatří sem plechovky od barev, obaly od sprejů – to jsou nebezpečné 

odpady.

BIOODPADY 
do domácího kompostéru, do velkoobjemového kontejneru při mobilním 
svozu nebo po dohodě přímo na kompostárnu.
V případě, že nekompostujete doma v zahradních kompostérech, lze bio-
odpady odkládat 2x ročně na některém ze 16 stanovišť do velkoobjemo-
vých kontejnerů (přistaveny jsou vždy dva, jeden je určen na větve a hrub-
ší materiál). Dále pak je možné bioodpad odvézt přímo do kompostárny 
za nádražím (po dohodě s odpovědným vedoucím p. Vavrouškem). Další 
opatření v oblasti nakládání s bioodpady se připravují.
Odložit můžeme například posečenou trávu, listí, větve ze stromů, zbytky 
ovoce a zeleniny, zbytky rostlin apod.
Nepatří sem zbytky potravin živočišného původu, tříděný a směsný odpad.

NEBEZPEČNÉ ODPADY 
do určených nádob při mobilních svozech, sběrných nádob do sběrného 
místa odpadu v Jůnově ulici nebo do sběrných nádob partnerské fi rmy 
EKOPART.
Předávají se do sběrných nádob na vozidlech při mobilních svozech orga-
nizovaných 2x ročně. Dále je možné je předat do sběrného místa odpadu 
v  Jůnově ulici nebo do  sběrných nádob partnerské fi rmy EKOPART s.r.o. 
(areál bývalé cihelny). Tyto odpady (nebo obaly jimi znečištěné) mají ne-

bezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo životní prostředí, 
a nepatří do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nebezpečné od-
pady jsou využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Staré léky můžete 
vrátit do kterékoliv lékárny. Pokud si nevíte rady s nějakým prázdným oba-
lem, podívejte se na jeho etiketu. Vždy by měla být na obalu informace, jak 
s danou věcí naložit.
Do  sběrných nádob můžete vhodit barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, 
pesticidy, léky, domácí chemikálie apod.
Nepatří sem plasty, sklo, papír, tříděný a směsný odpad, vyřazená elek-

trozařízení, žárovky, monočlánky, výbojky, zářivky apod.

STAVEBNÍ ODPAD
systém nakládání se stavebními odpady není možné řešit prostřednictvím 
Města Vamberk.
V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké 
množství (provádíte např. rekonstrukci domu), je možné za úhradu objed-
nat přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované fi rmy (např. 
EKOLA České Libchavy, Metal-Vondra s.r.o. Vamberk, Jiří Mareš Vamberk, 
KENVI CZ s.r.o. Rychnov nad Kněžnou). Současně si dohodněte zatřídění 
a způsob likvidace těchto odpadů (má dopad na cenu)!
Stavební odpad může obsahovat suť, cihly, beton, střešní tašky, výkopo-
vou zeminu apod.
Nepatří sem plasty, sklo, dřevo, tříděný a směsný odpad, nebezpečný 

odpad, lepenka, azbest.

AUTOVRAKY 
systém nakládání s  autovraky není možné řešit prostřednictvím Města 
Vamberk.
Každý, kdo chce vyřadit vozidlo z evidence, jej musí předat do autorizova-
ného zařízení (autovrakoviště), které mu předá potvrzení o jeho převzetí. 
Toto je jeden z dokladů, nezbytných k provedení jeho vyřazení z eviden-
ce motorových vozidel na příslušném dopravním úřadě (na ORP, nejbližší 
Rychnov nad Kněžnou či Kostelec nad Orlicí).
Mezi nejbližší autovrakoviště patří:
Josef Vilímek, Mánesova 270, Kostelec nad Orlicí, tel.: 603 237 188
Suroviny Plundra, Nádražní ulice 1560, Žamberk, tel.: 606 945 669
K-AGRO spol. s r.o., Lukavice u RK, tel.: 777 077 928.

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
A BATERIE 
do  sběrných nádob rozmístěných na  sběrných hnízdech po  městě, pří-
padně do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici nebo do sběrných nádob 
partnerské fi rmy EKOPART.
Staré a  nefunkční elektrické spotřebiče, osvětlovací tělesa vč. kompakt-
ních světelných zdrojů a  zářivek a  baterie podléhají tzv. „zpětnému od-
běru“, který zajišťují specializované fi rmy. Místa, kde můžete zdarma od-
kládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného 
odběru“. Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, sběrných hnízdech 
či v prodejnách elektro. Ve Vamberku jsou taková místa zřízena na vybra-
ných sběrných hnízdech po městě, na sběrném místě odpadu v Jůnově 
ulici nebo v partnerské fi rmě EKOPART s.r.o. (areál bývalé cihelny).
Více informací naleznete na internetových adresách:
www.asekol.cz, www.elektrowin.cz - elektroodpady
www.ekolamp.cz – osvětlovací zařízení
www.ecobat.cz – baterie.

TEXTIL A ODĚVY 
do  sběrných nádob rozmístěných na  vybraných sběrných hnízdech 
po městě, případně do sběrného místa odpadu v Jůnově ulici.
Textil a  oděvy se vhazují do  bílých kontejnerů na  vybraných sběrných 
hnízdech po městě a na sběrném místě odpadu v Jůnově ulici. 
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový 
textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavá-
zaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách. Dále také spárované 
(svázané) nositelné boty.
Nepatří sem znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, 

tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče apod.
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Zpětný odběr výrobku musí podle zákona a pro-
váděcích vyhlášek splňovat následující kritéria:
  Zpětný odběr musí být prováděn bez ohledu 

na výrobní značku. To znamená, že prodejce 
nesmí odmítnout převzít ke zpětnému odbě-
ru výrobek s  odůvodněním, že tuto značku 
sám neprodává.

  Zpětný odběr musí být proveden bez nároku 
na  úplatu. Jakékoli vybírání poplatků v  rámci 
Zpětného odběru je literou zákona chápáno 
jako nezákonné. To znamená, že při odevzdává-
ní vysloužilého výrobku v rámci zpětného od-
běru, po občanovi nikdo nesmí chtít poplatek. 
(S fi rmami je možné sjednat smluvní cenu.)

  Zpětný odběr musí výrobce i  poslední pro-
dejce provádět až do  výše (tedy množství), 
které se vyrobí, doveze nebo prodá. Ovšem 

pozor! Je zde vychytralá výjimka, která se týká 
posledních prodejců (tedy obchodů) elektro-
zařízení. Ti mají právo omezit zpětný odběr 
na “kus za kus” s tím, že odevzdání starého za-
řízení je podmíněné nákupem nového (napří-
klad, když vám přivezou novou lednici, starou 
zdarma odvezou). Na sběrných dvorech tento 
systém samozřejmě uplatňován není.

  Místa zpětného odběru musí být snadno do-
stupná. To v praxi znamená, že vás prodejce 
ani výrobce nesmí „odkazovat” na svoje kraj-
ská či jakákoli podobná centra. Naopak! Je 
povinen zřídit místo pro odevzdání vyslouži-
lých výrobků všude tam, kde je sám prodává.

  Vysloužilý elektrospotřebič se ofi ciálně stává 
odpadem v  okamžiku, kdy je předán odpo-
vědnému pracovníkovi zpětného odběru. 

  V  případě, že je vracený výrobek nadměrně 
znečištěn, popřípadě “vybrakován” může ho 
provozovatel zpětného odběru odmítnout 
převzít. Takový výrobek je pak možné ode-
vzdat jen do sběrného dvora jako nebezpeč-
ný odpad!!!

Výrobky, na které se legislativa 

vztahuje, jsou:

1/ elektrozařízení pocházející z domácností
2/ pneumatiky
3/ výbojky a zářivky

Další výrobky, jež mají tento režim, jsou:

1/ baterie a akumulátory
2/ autovraky

samosebou.cz
jaktridit.cz

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

Nákup 
zboží

Třídění 
v domácnosti

Dotřiďování 
odpadu

Svoz 
odpadu

Recyklace 
na nové 
výrobky

jaktridit.cz

Důležité kontakty v případě potřeby:
Město Vamberk – středisko TS: Zdeněk Vavroušek, tel. 605 458 723
VAMBEKON, s.r.o.: Drahomír Jindra, tel. 773 790 099

Zpracoval s využitím podkladů AOS EKO-KOM a.s.: Radek Sokol, Ing. Václav Kalousek

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Radek Sokol, Tel.: 603 876 663, E-mail: radek.sokol@iol.cz, www.ekosluzbysokol.cz 

VYSVĚTLENÍ POJMU „ZPĚTNÝ ODBĚR“
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