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Informační brožura k projektu: 

„MODERNIZACE SYSTÉMU ODDĚLENÉHO 

SBĚRU ODPADŮ V JILEMNICI“ 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Brožura má za cíl informovat o odpadovém hospodářství 

v Jilemnici a jeho změnách pro rok 2018. 
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Na úvod vysvětlení některých pojmů: 

Odpad: movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad 

definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice 

a povinnosti týkající se odpadů v České republice. 

Komunální odpad: komunálním odpadem je veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Odpad 

z domácností je nazýván domovním odpadem.   

Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem 

a živnostníků (tzv. podnikatelský odpad.) Pokud během své 

činnosti produkují odpad, musí si zajistit vlastního dodavatele 

služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě 

smlouvy do obecního systému. Bez smlouvy s obcí by žádný 

odpad do nádob rozmístěných po městě dávat neměli. 

Využitelné složky: využitelné složky komunálního odpadu 
jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem (tříděním) a lze 
je po úpravě nebo přímo využít většinou jako druhotnou 
surovinu. Využitelnou složkou komunálního odpadu jsou 
zejména: odděleně sebraný papír, sklo, plasty, železné                             

a neželezné kovy a jejich slitiny, textil, biologický odpad. Odpad 
se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo 
přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký 
ekologický význam. 

Směsný komunální odpad: směsný komunální odpad je 
odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek                      
a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy je také  
nazýván „zbytkovým“ odpadem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Movit%C3%A1_v%C4%9Bc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_odpadech
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
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Odpady nás doprovází téměř na každém kroku, v dnešním 

světě na nás číhají ze všech stran nástrahy v podobě 

spotřebního zboží a společně s nimi je spojena i zvýšená 

produkce odpadů. Jak se pokusit o to, aby všechny 

odpady nekončily na skládkách a ve spalovnách? Nejlepší 

radou je vzniku odpadů předcházet. Avšak to se nám i při 

sebelepší vůli zcela nepodaří. Když už nám tedy odpad 

vznikne, můžeme se pokusit alespoň ho správně roztřídit. 

 A proč vlastně odpad třídit? Nejenom, že nám povinnost 

předcházet vzniku odpadů a správně nakládat se 

vzniklými odpady vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ale potřeba chovat se ohleduplně k prostředí, 

ve kterém žijeme, je bezpochyby skryta v každém 

civilizovaném jedinci.  

Pokud odpad vytřídíme, dáme mu tak šanci na další život 

v podobě nového výrobku, pokud ho vyhodíme do 

směsného odpadu, tuto možnost mu vezmeme.  

Jestliže se chcete chovat zodpovědně vůči prostředí, ve 

kterém žijete, věnujte prosím pozornost následujícím pár 

řádkům, ve kterých se pokusíme poskytnout 

jilemnickému občanovi několik základních a aktuálních 

informací, které Vám snad budou užitečné, usnadní Vám 

orientaci, kde a co se z odpadové oblasti v našem městě 

nachází a ve Vaší snaze chovat se ekologicky Vám třeba 

trochu pomohou. 
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Naleznete zde také důležité informace ohledně nového 

systému sběru bioodpadu v roce 2018. 

Dnešním trendem je produkci odpadu minimalizovat,         

a když už nám odpad vznikne, tak z něho alespoň co 

nejvíce vytřídit.  Každý „Jilemničák“ v roce 2016 

vyprodukoval průměrně 304 kg odpadu, z toho vytřídil 

cca 16 %.  (V roce 2015 to bylo 271 kg na 1 obyvatele, 

celorepublikový průměr byl 317 kg na 1 obyvatele, z toho 

bylo vytříděno 15 %). Do barevných kontejnerů každý 

občan Jilemnice vhodil průměrně 48,43 kg. V republice je 

průměr 44,53 kg, takže v třídění jsme lehce nadprůměrní! 

Jenom zájem o něj nám trochu klesá, což vyplývá 

z dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním 

společenstvím a mobilita obyvatel – Jilemnice 2017“. Dle 

něj 12 % obyvatel odpad vůbec netřídí (dříve se toto 

procento pohybovalo okolo 9 %).  

Pokles zájmu možná vyplývá z nedostatku motivace lidí 

nebo z pocitu marnosti, který pramení z přesvědčení, že 

vše končí na stejné skládce. Ono ale nic není tak 

jednoduché a jednoznačné, jak se zdá. Třídění a následná 

recyklace je téma složité, ale věřte, že minimalizace 

vzniku odpadů a jejich roztřídění smysl má. A my tomu 

můžeme napomoci jednoduše – nasměrováním odpadku 

na správnou cestu vhozením do popelnice příslušné 

barvy, malé děti se přitom zábavnou formou učí kromě 

barev zároveň třídit. 
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Stanoviště tříděných odpadů  

Zde předkládáme seznam stanovišť na tříděný odpad           

a počty kontejnerů v Jilemnici pro rok 2018.     
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Křižovatka v Hrabačově – směr Semily 2 2 3  1  1 

Kozinec u požární nádrže – na kopci 2 1 2    1 

Ul. Na Drahách – směr Kozinec 1 1 2     

Valdštejnská – Na Drahách 2 2 3     

Za Lázněmi – Do Žlábku, za viaduktem 4 2 4 1   1 

Ke Stadionu – Tkalcovská (nádraží bus) 2 1 3     

Tkalcovská – J. Buchara (Tesco) 4 3 3    1 

Parkoviště před areálem OSP   2 2 3     

Ul. J. Weisse (u čp. 1204) 2 1 1     

Ul. J. Weisse (u čp. 1201) 2 1 1     

J. Weisse – Spořilovská (u čp. 1207) 2 2 1  1   

J. Weise (u čp. 997) – nad Renem 2 1 2     

Zahradní - Spořilovská 2 1 2 1    

K Vejrychovsku – Čsl. Legií 4 1 2   1 1 

Roztocká – u nových bytovek čp. 1092 2 1 1     

Nádražní u čp. 298 (pod nádražím ČD) 2 1 2 1 1   

Ul. Branská – u bytovek 2 1 1     

Metyšova – pod nemocnicí 2 1 1 1    

Ul. V Jilmu 4 2 3 1    

Ul. Valteřická – u MŠ (Hrabačov) 2 1 3   1  

Ul. Spořilovská – u MŠ 2 1 2   1  
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Sběrný dvůr – Roztocká ulice 4       

Žižkova - Sportovní 2 2 3     

Ul. Dolení (u obchodu p. Zollmana) 2 2 3     

Parkoviště naproti SD Jilm – Roztocká ul.  2 1 3     

Ul. J. Weisse čp. 1209, vedle Tesca  2 2     

Roztocká ul.u nových bytovek čp. 1905 2 1 1     

Parkoviště u pivovaru 2 1 1     

Javorek 2 1 1     

Na Vrších, bytovky  1 2     

88 bytových jednotek  2 1 1     

Krkonošská ul., u čp. 184 – průtah  2 1 3     

Zámecká čp. 50,  60 (bytovky u MMN)  1 1     

Víchovská čp. 826 (bytovka u Devra)   1     

Celkem 
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Průměrná docházková vzdálenost občana v ČR v roce 

2016 k nejbližšímu odpadovému místu byla 96 m. Věřím, 

že i v Jilemnici si každý z nás najde v blízkosti svého 

bydliště ten správný kontejner. Počet kontejnerů na 

tříděný odpad se zvyšuje – v roce 2015 jich bylo 158 na 

tříděné komodity sklo, papír a plast, v roce 2016 se počet 

zvedl na 162 ks, v roce 2017 ks na 179 ks + další 

kontejnery na nové druhy tříděného odpadu (přepálený 

olej, v roce 2018 budou na kov nově i šedé kontejnery). 
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Počty speciálních nádob na použitý textil a elektro 

zůstávají na počtech 3 a 5 ks.  

Druhy odpadů a způsob jejich třídění v našem městě 
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Svozy odpadů 

 
 

Léto 
(období „letního“ času) 

Zima 
(období „zimního“ času) 

 
Pondělí 

Směsný komunální 
odpad (vyjma sídliště), 
koše, tetrapaky, kovy 

Směsný komunální 
odpad (vyjma sídliště), 
koše, papír, tetrapaky, 

kovy 

 
Úterý 

Směsný komunální 
odpad sídliště 

Směsný komunální 
odpad sídliště 

 
Středa bioodpad (duben- říjen)  

 

 
Čtvrtek 

  

 
Pátek 

papír  

 

Sklo se sváží na objednávku, kov, elektro, textil a olej dle 

potřeby. Oranžové pytle s tetrapaky a zelené s kovy se 

odkládají na stanoviště tříděného odpadu.  

Sběrný dvůr města Jilemnice 

Všechny výše uvedené druhy odpadů je také možné 

odložit na sběrném dvoře města. Ten se nachází 

v Roztocké ulici čp. 983, s pravidelnou otvírací dobou,         

a to: od pondělí do pátku v době od 8.00 do 16.30 hod. 
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s polední pauzou 11.30 do 12.00 hod. A v sobotu od 8.00 

do 11.30 hod. V zimní sezóně (opět se změnou času) je 

provozní doba ve všední dny zkrácena do 16.00 hod. Do 

sběrného dvora může odpad odložit každý.  Občan 

s trvalým pobytem v Jilemnici a řádně zaplaceným 

poplatkem může odevzdat až 400 kg odpadu ročně 

zdarma. Množství nad limit je samozřejmě možné 

odevzdat, ale bude již zpoplatněno. Mimojilemničtí mají 

odpad zpoplatněný celý.       

Existují i další druhy odpadů, které patří pouze na sběrný 

dvůr. Mezi ně patří odpad nebezpečný, velkoobjemový, 

stavební. Stavební odpad je celý zpoplatněn. Na sběrný 

dvůr patří i velké elektro (to, které se do červených 

kontejnerů ve městě nevejde), dále např. zářivky. 

Pneumatiky patří na místa zpětného odběru, jimiž jsou 

převážně pneuservisy (seznam míst je na stránkách MŽP 

http://mzp.cz/cz/odber_pneu). Autovraky včetně 

příslušenství likvidují specializované firmy. Léky můžete 

odevzdat v lékárně.  

Bioodpad 

Sběr bioodpadu v našem městě probíhá od roku 2013, 

kdy byla vybudována komunitní kompostárna na Javorku. 

Ta je zatím provozována v režimu předcházení odpadu, 

tzn., že svezené rostlinné zbytky jsou kontrolovaným 

procesem zpracovány na kompost, tím pádem nevzniká 

žádný odpad.  Do nádob na sběr bioodpadu patří: tráva, 

listí, seno, plevelné rostliny, zbytky z rostlin, dřevo (pouze 

http://mzp.cz/cz/odber_pneu
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větve do průměru 5 cm a délky 2 m), nepatří tam: zbytky 

jídel, kosti, maso, kůže, jedlé oleje, kořeny, pařezy, 

kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov atd. Pokud 

bude kompostárna v budoucnu převedena na 

kompostárnu centrální, čímž se zařadí do režimu likvidace 

odpadů, budou se moci do nádob odkládat i další zbytky 

z domácností jako: vyluhované čajové sáčky, kávová 

sedlina, zbytky pečiva, skořápky z vajec, ruličky od 

toaletního papíru, obaly od vajec atd. Až tato změna 

nastane, budeme Vás včas informovat.  

Systém sběru bioodpadu se každým rokem rozrůstá. 

Počet velkoobjemových kontejnerů se nám zvýšil z 3 ks na 

6 ks, které budou rozmístěny na těchto stanovištích:           

1. areál sběrného dvora města, Roztocká ulice 983,              

2. u fotbalového stadionu, asfaltová plocha u hřiště, ulice 

Žižkova (2 ks), 3. Zvědavá ulička – za hřbitovem,                       

4. Hrabačov, V Lipkách, 5. Kozinec (u požární nádrže). 

Velké změny nastaly v nádobovém sběru bioodpadu. Do 

této doby jsme měli většinu nádob v pronájmu od 

svozové firmy. Díky dotačnímu programu se nám podařilo 

získat 500 ks nádob na bioodpad s intenzivním 

provzdušňováním. Má odvětrávané víko, vyklápěcí rošt 

na dně nádoby pro oddělení pevné a kapalné části 

odpadu, aby nedocházelo k omezování průběhu aerobní 

přeměny. Dále má pro zajištění dostatečného 

provětrávání bioodpadu otvory zajišťující odvětrávání po 

celé boční straně. V Jilemnici je svážen veškerý bioodpad 

z velkých i malých nádob na kompostárnu Javorek. Za 
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použití správné techniky a technologie je zpracováván na 

kompost, který má registraci na hnojivo. Tento kompost 

je zpětně využíván na úpravu městských pozemků, je také 

bezplatně k dispozici občanům před branami 

kompostárny v jakémkoliv množství. (Návod na použití 

kompostu je ve schránce umístěné na plotě). Bližší 

informace o kompostování na Jilemnicku jsou 

v Informačním zpravodaji, který v roce 2017 vydalo 

Jilemnicko - svazek obcí, k dispozici v Informačním centru 

nebo na MÚ, kanceláři č. 219, budova B. 

A nyní důležité informace k novému systému svozu 

nádob na bioodpad! 

Nádoby budou zapůjčeny na základě Smlouvy                        

o výpůjčce, která bude uzavřena na dobu určitou po 

dobu životnosti nádoby (nejvýše 20 let) s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. Žádat o nádobu můžete od 8. 1. 2018 

osobně na adrese: Městský úřad, budova „B“, 

Masarykovo náměstí 82, 1. patro: Oddělení rozvoje            

a investic, dveře č. 219 (I. Šolcová) nebo telefonicky na 

č. 481 565 206. Vzhledem k omezenému počtu nádob 

upřednostňujeme spoluvlastnictví více č. p., pokud Vám 

tento systém vyhovoval doposud, prosím pokuste se 

opět domluvit se svými sousedy. Smlouvu o výpůjčce je 

třeba osobně podepsat do 29. 3. 2018 na výše uvedené 

adrese v úřední dny. Výdej nádob proběhne v areálu 

bývalého OSP na základě podepsané smlouvy ve dnech 

3. – 5. 4. 2018 v době 9.00 – 17.00 hod. Pokud se 
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nebudete moci dostavit v danou dobu, mimořádně lze 

sjednat individuální výdej či odvoz.   

Nádoby tedy zůstanou v pronájmu na smluvní adrese i 

v období mezi sezónami, dokud bude trvat oboustranný 

zájem a budou dodrženy podmínky smlouvy. V případě 

nezájmu či nedodržení podmínek smlouvy bude 

smlouva vypovězena a nádoba vrácena.   

Závěrem…  

V roce 2017 přibyla 2 nová stanoviště tříděného odpadu. 

Zvýšil se počet nádob na tříděný odpad, další navýšení 

proběhne počátkem roku 2018. Nově je zaveden 

nádobový sběr přepáleného oleje a kovu.  Byly zakoupeny 

nové koše na odpadky a na psí exkrementy, např. 

v zámeckém parku jich nalezneme více, nově i v parčíku 

v Roztocké ulici u Jednoty. Největších změn, jak již bylo 

popsáno výše, se chystají ve sběru bioodpadu. Zvýší se 

počet velkoobjemových kontejnerů o 3 ks a bude 

k dispozici 500 ks bionádob.  Z dotace byl pořízen 

štěpkovač pro zpracování silnějších větví, které se vždy na 

jaře odkládají na asfaltové ploše u hřiště. Vzniklý materiál 

bude využit k mulčování nebo kompostování.  

I nadále budeme pokračovat v podpoře třídění odpadů. 

Rádi bychom poskytli dostatek kontejnerů, aby bylo 

třídění dostupné pro každého a město nehyzdily hromady 

odpadků. Plánujeme také vybudování krytých stání, aby 

nepůsobila nevzhledně.  
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V roce 2018 budete odměněni za včasnou platbu ročního 

poplatku za odpady na pokladně městského úřadu 

slevenkou na 30,- Kč do kina při zakoupení vstupenky 

v Informačním centru Jilemnice. 

Děkujeme za Vás čas a zájem, který věnujete správnému 

zacházení s odpady. Uvítáme i podněty z Vaší strany pro 

zlepšení prostředí, ve kterém žijeme. 
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Odbor rozvoje, investic a majetku       Budova B  
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