
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 

Nové kontejnery pro Svitavy 
 

Sběr drobného kovového odpadu aneb Použijte šedé kontejnery! 

Město Svitavy ve spolupráci se společností 
LIKO SVITAVY nově rozšiřuje sběrnou síť o 
kontejnery na drobný kovový odpad. Plechovky 
od potravin, nápojové plechovky, nádoby od 
kosmetiky a další kovové obaly mohli do dnešní 
doby občané odkládat pouze do sběrného dvora. 
V rámci zkušebního provozu nyní město Svitavy 
pořídilo pět šedých zvonů určených pro sběr 
drobného kovového odpadu, které budou 
umístěny na stávajících kontejnerových stání.  
 
Jedná se o následující místa: 

- kontejnerové stání v ulici Ruská  
- kontejnerové stání na parkovišti v ulici 

Jana Želivského (parkoviště u restaurace 
Družba) 

- kontejnerové stání v ulici Svitavská (u 
bývalého Koloniálu) 

- kontejnerové stání v ulici Gorkého 
                                                                                  (naproti restaurace U Zubra) 

- kontejnerové stání v ulici U Stadionu (před budovou společnosti Svitap) 
 
Věříme, že si k novým nádobám občané najdou cestu a toto zintenzivnění systému třídění odpadů 
bude dalším krokem ke snížení celkového ročního množství vyprodukovaného komunálního odpadu. 

 
Rozšíření počtu míst pro svoz bioodpadů ve Svitavách 
Na konci září dojde k rozšíření počtu sběrných míst pro svoz biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu na území Svitav. Nově budou umístěny čtyři velkoobjemové kontejnery. Na určená místa 
jsou umísťovány velkoobjemové kontejnery určené pro bioodpad z údržby soukromých zahrad, jako 
je tráva, listí, květiny, plevel, zbytky rostlin, odřezky stromů a keřů, štěpka, spadané ovoce apod. 
Převoz tohoto biologického odpadu ke zpracování v místní komunitní kompostárně bude zajišťovat 
společnost SPORTES Svitavy, která je správcem veřejné zeleně a zároveň provozovatelem městské 
kompostárny. 
 
Ve Svitavách tak bude kromě sběrného dvora možnost likvidovat biologický odpad na 
následujících stanovištích: 
- ulice Gruzínská 
- parkoviště u hráze rybníka Rosnička (u zahrádkářské kolonie U Stezky)  
- parkoviště u restaurace Rosnička (u zahrádkářské kolonie U Rosničky) 
- zahrádkářská kolonie Za Jatkami (kolonie při výjezdu na Moravskou Třebovou) 



- křižovatka ulic Zadní a U Větrolamu (Svitavy – Lačnov) 
- ulice Zadní (za bývalou pivnicí U Milana) 
- zahrádkářská kolonie Stará kolonie (za kojeneckým ústavem) 
 
Rozšířením počtu míst pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu tak bude zvýšen standart pro 
obyvatele, což se jistě projeví navýšením množství tohoto druhu odpadu, který je následně 
kompostován. 
 
Pro informaci uvádíme přehled množství zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu 
odevzdaného do velkoobjemových kontejnerů: 
 
Rok  2015 2016 leden-srpen/2017 

Množství (t) 4,73 517,35 101,53 

 
Vzhledem k tomu, že tento druh odpadu velmi často končí na černých skládkách prakticky na celém 
území města, případně je likvidován prostřednictvím nádob na komunální odpad, rozšíření počtu 
sběrných míst přispěje ke zlepšení vzhledu města, sníží náklady spojené s likvidací černých skládek 
a současně napomůže snížit celkové roční množství vyprodukovaného komunálního odpadu 
obyvateli města.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Nedoma, OŽP 


