
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 

Mobilní aplikace – třídění odpadů 
V rámci propagace třídění odpadů byla ve spolupráci se společností EKO-KOM a. s. vytvořena 
veřejná mobilní aplikace zaměřená na problematiku odpadů v našem městě. Tuto aplikaci v současné 
době provozuje 15 měst v rámci celé ČR, v Pardubickém kraji jsou Svitavy první. Prostřednictvím 
této aplikace je možné poskytnout občanům informace o sběrné síti, umístění velkoobjemových 
kontejnerů na bioodpad, informace o sběrném dvoře a výkupnách odpadů v našem městě. Součástí 
této aplikace je rovněž možnost občanů hlásit nedostatky na sběrných místech (přeplněný kontejner, 
nepořádek, poškozenou sběrnou nádobu, atd.). V neposlední řadě má i funkci výchovnou, neboť její 
součástí jsou i základní informace občanům o způsobu třídění jednotlivých složek komunálních 
odpadů. Věříme, že tato služba zaujme a najde si mezi občany našeho města své příznivce. 
 
Aplikaci je možno stáhnout prostřednictvím distribučních služeb vašich mobilních zařízení s 
operačními systémy Android, iOS a Windows, po zadání textu „Třídění odpadů ve Svitavách“ 
(distribuční služba pro platformu android: Google Play, pro platformu iOS: App Store pro platformu 
Windows: Windows Store), případně z odkazu umístěného na webových stránkách města Svitavy v 
sekci odbor životního prostředí. Stažení aplikace i její provoz je zcela zdarma. V následujícím 
přehledu jsme pro vás připravili souhrnné informace o třídění odpadů za rok 2016 a provozu 
sběrného dvora. 
 
Množství odebraného, vykoupeného a zneškodněného odpadu v roce 2016 prostřednictvím 
společnosti LIKO SVITAVY a. s. a dalších oprávněných osob: 
 
Komodita    Množství (tuny) 
Plasty     248,11 
Papír     658,13 
Sklo     175,51 
Směsný komunální odpad  2999,04 
Objemný odpad   278,9 
Textil     48,38 
Kovy     1400,13 
Bioodpad 
(komunitní kompostárna) 2208,4 
Historická elektrozařízení  106,09 
Televizory a monitory  515 kusů 
 
Sběrný dvůr Svitavy 
Provozní doba sběrného dvora na ulici Olomoucká 4/a 
v období letního času: 
Den v týdnu    Otevírací doba 
Pondělí   8:00 – 15:30 hodin 
Úterý    8:00 – 17:30 hodin 
Středa    8:00 – 15:30 hodin 
Čtvrtek  8:00 – 17:30 hodin 
Pátek    8:00 – 14:30 hodin 
Sobota   8:00 – 12:30 hodin 
Neděle zavřeno 



Níže uvedené druhy odpadů jsou od občanů přijímány zdarma (hrazeno v rámci poplatku za 
komunální odpad): 
• velkoobjemový odpad (nábytek, sedací soupravy, koberce...) 
• elektrospotřebiče (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, vysavače, mikrovlnné trouby, 
elektrické nářadí, mobilní telefony, zářivky...) 
• odpady ze zeleně (tráva, listí, drobné větve...) 
• nebezpečné odpady (olejové filtry, akumulátory, baterie, oleje, rozpouštědla, kyseliny, barvy, laky, 
znečištěné obaly od barev a chemie, lepidla...) 
• výkup papíru, železa a barevných kovů  
 
Dále jsou od občanů odebírány odpady, jejichž úhrada není součástí poplatku za komunální 
odpad a budou účtovány samostatně: 
• okna zasklená i bez skel 
• dveře, zárubně 
• kuchyňské linky 
• umyvadla, záchodové mísy, výlevky, odpadní potrubí... 
• stavební sutě (beton, cihly, omítky, střešní krytiny...) 
• asfaltové lepenky, živičné povrchy vozovek a chodníků 

Jak třídit odpad 
V rámci podpory třídění odpadů ve Svitavách budeme postupně zveřejňovat články o způsobu 
třídění jednotlivých druhů komunálních odpadů. V tomto prvním se zaměříme na likvidaci 
vysloužilých elektrospotřebičů. 
Zpětný odběr a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím kolektivního systému 
ELEKTROWIN aneb recyklovat je nejen správné, ale také snadné. 
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší dobu funguje i 
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na 
místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována. 
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 
13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun. 
 
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení?  
Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud 
bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů. 
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit: 
• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží 
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí 
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 
25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový. 
• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete 
dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten 
projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu 
ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz. 
• Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských sborů po celé 
České republice. 
• Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného 
odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení. 
Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž můžete 
za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz 
a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.  

Odbor životního prostředí  


