
CO JE ODPAD? Je to movitá věc, které se lidé zbavují, případně 
mají úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Právní předpisy vymezují 
řadu povinností při nakládání s odpady.
   Základní povinností každého občana i podnikatele je zajistit, aby 
se s odpady nakládalo způsobem, který nepoškodí životní prostředí 
a neohrozí lidské zdraví.
  Průměrná roční produkce každého člověka je více než 200 kg 
odpadu – důslednou separací je možné množství zbytkového 
odpadu ukládaného na skládky výrazně snížit a pomoci nejen 
životnímu prostředí, ale ušetřit i finanční prostředky, které mohou 
být použity např. na pořízení městského mobiliáře. V roce 2011 
získalo město Český Krumlov v soutěžích v separaci, pořádaných 
Jihočeským krajem ve spolupráci s autorizovanou obalovou společ-
ností  EKO-KOM, a.s., celkem 6 laviček z recyklovaného plastu. 
    Náklady na odpadové hospodářství města Český Krumlov dosahu-
jí ročně více než 11 milionů Kč, přičemž na poplatcích od občanů 
získá město cca 6 milionů Kč, zbývající část dotuje ze svého rozpočtu. 
V roce 2011 bylo na úklid černých skládek ve městě Český Krumlov 
vynaloženo 180 tisíc Kč, což je o 60 tisíc Kč méně, než v roce předchá-
zejícím. Věříme, že se nejedná o náhodu a tento trend nám vydrží.
  Cílem tohoto materiálu je pomoci občanům v orientaci, jak 
správně nakládat s odpady z domácnosti, jaké právní předpisy 
upravují tuto oblast a jaké jsou jejich povinnosti při nakládání 
s odpady ve městě Český Krumlov.

Vyhláška o odpadech
Město Český Krumlov stanovilo systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
v Obecně závazné vyhlášce č. 22/2006. Vyhláška definuje základní 
mechanismy v nakládání s odpady v Českém Krumlově.  
Je zde mimo jiné stanovena povinnost fyzických osob komunální 
odpad třídit na následující složky:
využitelné složky (papír, plast, sklo…) • velkoobjemový odpad • 
zbytkový komunální odpad • nebezpečné odpady • odpady rostlin-
ného původu ze zahrad
Vyhláška dále obsahuje systém, frekvenci a trasy sběru směsného 
komunálního odpadu a jeho využitelných složek.
www.ckrumlov.cz/vyhlasky

Příloha 
o odpadech 
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léky
Léky se řadí mezi nebezpečné odpady a nepatří tedy do nádob na 
směsný komunální odpad. Je nutné s nimi zacházet odpovědně a 
odevzdat je k bezpečnému zpracování. Léky je možné odevzdávat 
v lékárnách, kde zajistí jejich odbornou likvidaci. Do lékáren je možné 
odevzdávat i lékařské teploměry.

staré šatstvo 
Čisté a funkční ošacení, případně drobné předměty do domácnosti 
(např. kuchyňské potřeby), lze odkládat do Ošacovacího střediska 
Českého červeného kříže v hlavní budově autobusového nádraží 
v Českém Krumlově.     
pondělí – pátek 9.00 – 11.00  a 11.30 – 15.00 hodin    
Bližší informace na telefonu 739 661 561, 380 711 570.  
Pracovníci Českého červeného kříže získané oblečení poskytují 
sociálně slabým spoluobčanům a dále ho distribuují do charitativních 
organizací v rámci celé republiky. Každoročně je takto smysluplně 
využito zhruba 30 tun použitého šatstva. 

autovraky
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze 
osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 
využívání nebo odstraňování autovraků. Přehled zpracovatelů autovra-
ků je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního 
prostředí www.mzp.cz (odpadové hospodářství - zpětný odběr 
výrobků - autovraky - přehled zpracovatelů autovraků). Po předání 
autovraku oprávněné osobě je předáván doklad o ekologické likvidaci.

použité potravinářské tuky a oleje 
V lednu 2012 byl odpadový systém města rozšířen o sběr použitých 
potravinářských olejů a tuků. Oleje prosíme odevzdávejte v PET 
lahvích nebo jiném obalovém materiálu z PVC. Nádoby (zelené 
plastové popelnice) jsou umístěny ve sběrném dvoře v Kaplické ulici,  
v ulici Za Nádražím (mezi Jednotou a bývalým elektrem) a v ulici 
5. května (před restaurací U Zelené ratolesti).  Tímto apelujeme na 
občany, aby upotřebené potravinářské tuky a oleje, které vznikají při 
smažení, nevylévali do kanalizace, ale odevzdávali je do příslušných 
odpadových nádob. Vyléváním použitých potravinářských tuků a olejů 
do kanalizace dochází k jejímu zanášení. Po ochlazení tuků vznikají 
v kanálech hrudky, na které se postupně nabalují a zachycují další 
příměsi. Nánosy pak brání volnému průtoku vody a ucpávají kanalizač-
ní čerpadla, obalují sondy a zastavují je. Tuky se také částečně rozkládají, 
čímž vznikají mastné kyseliny, kvůli nimž více korodují stěny potrubí.

psí exkrementy
Město apeluje na chovatele, aby po svých psech uklízeli exkrementy. Město 
se snaží chovatelům vyjít vstříc a již několik let jsou v katastru města rozmís-
těny speciální psí koše s igelitovými sáčky pro sběr psích exkrementů.

 

Upozornění pro podnikatele
Osoby podnikající na území města Český Krumlov jsou povinny 
dodržovat zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně 
souvisejících právních předpisů. V případě, že osoby podnikající na 
území města Český Krumlov chtějí využívat systému zavedeného 
městem Český Krumlov pro nakládání s komunálním odpadem 
(sběrné nádoby na směsný komunální odpad, papír, plasty a sklo), 
mohou takto učinit teprve poté, co se zapojí do odpadového systému 
obce, tj. uzavřou smlouvu se Službami města Český Krumlov s.r.o., 
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov. 
Bližší informace na telefonu 380 711 285.

Služby města Český Krumlov 

Společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. zajišťuje služby v oblasti 
nakládání s odpady (svoz, sběr, likvidace, separace, dotřiďování...), 
provozuje sběrný dvůr a skládku tuhého komunálního odpadu, opravy 
a údržbu místních komunikací, letní a zimní údržbu komunikací, 
opravy a údržbu vpustí dešťové kanalizace, údržbu zeleně, opravy a 
údržbu veřejného osvětlení...
Služby města Český Krumlov mimo jiné nabízí zajištění nákladní 
dopravy včetně pronájmu velkoobjemových kontejnerů. 
Kontakt: Domoradice 1, Český Krumlov, telefon 380 712 177, 
mobilní telefon 602 408 344, www.smck.cz.

Odpadové hospodářství v mapách
Systém odpadového hospodářství města Český Krumlov je v digitali-
zované podobě zveřejněn na mapovém portále 
www.ckrumlov.cz/mapportal. Vrstvy zobrazují umístění skládky, 
sběrného dvora včetně provozních dob, kontaktů a aktuální rozmístění 
kontejnerů a odpadkových košů.

KONTAKT
Podrobné informace týkající se nakládání s odpady ve městě Český 
Krumlov, naleznete též na internetových stránkách města Český 
Krumlov  www.ckrumlov.cz/odpady. 

Případné další informace, týkající se odpadového hospodářství Vám 
poskytne Odbor životního prostředí a zemědělství, 
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, telefon 380 766 557.
Údaje v tomto materiálu jsou aktualizovány ke dni 30. 1. 2012.



poplatek za odpad
Pro občana města Český Krumlov činí poplatek pro rok 2012 za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 492 Kč a je splatný do 31. 5. 2012. 
 

kontejnery
Kontejnery jsou v Českém Krumlově rozmístěny na mnoha místech 
a město se snaží síť stanovišť dále průběžně rozšiřovat ve snaze 
zvýšit obyvatelům komfort při nakládání s odpady. 
V případě, že je kontejner již plný, prosíme, neodkládejte odpad na 
prostranství vedle kontejneru, ale využijte nejbližší prázdné nádoby. 
Harmonogram vývozu kontejnerů na směsný komunální odpad i 
jeho separovatelné složky se mění dle ročního období a v případě 
změny podmínek (v závislosti na složení a množství odpadu). 
Aktuální informace o vývozu všech komodit je uveden na webových 
stránkách města www.ckrumlov.cz/odpady. 

odpadkové koše
V katastru Českého Krumlova je rozmístěno téměř 300 odpadko-
vých košů, z toho je 25 košů vyčleněno na psí exkrementy. 
Velkým problémem především v historickém centru města je odklá-
dání odpadu z domácností a z podnikatelské činnosti do odpadko-
vých košů. Upozorňujeme, že koše jsou určeny pro ukládání drobné-
ho odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejných prostran-
stvích. Městský úřad provádí kontroly obsahu košů. Prvotní původ-
ce, jenž odkládá do odpadkového koše svůj komunální odpad či 
odpad ze své podnikatelské činnosti, se vystavuje nebezpečí uložení 
pokuty.

Z rozpočtu města Český Krumlov je na vývoz odpadkových košů ve 
městě vynakládán cca 1 milion Kč. 

sankce
Za porušení základních povinností týkajících se nakládání s odpady 
uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností podle příslušných 
právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství právnickým 
osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokutu až do 
výše 1 milion Kč a fyzickým osobám uloží obecní úřad pokutu až do 
výše 50 tisíc Kč.
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papír
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, 
knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové 
obaly (např. sáčky). 
Do modrých nádob nevhazujte: mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný 
papír, použité plenky a hygienické potřeby. 
sklo
Do zelených nádob můžete odhodit: 
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – 
tabulové sklo. 
Do zelených nádob nevhazujte: 
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, 
žárovky, zářivky, výbojky.     
plasty a nápojové kartony
Do žlutých nádob můžete odhodit: 
PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, misky, 
plastové tašky, výrobky a obaly z plastů, nápojové 
kartony.
Do žlutých nádob nevhazujte: novodurové trubky, 
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.), plastové autodíly.

použité potravinářské tuky a oleje

 

Nádoby na tříděný odpad

Skládka
Na skládce Pinskrův Dvůr je od občanů Českého Krumlova 
odebírána pouze zemina a kamení za poplatek. 

Otevírací doba skládky Pinskrův Dvůr:    
pondělí – pátek  6.00 – 15.30 hodin       

Bližší informace budou poskytnuty na telefonním čísle 380 712 177.

Upozornění 
Pro zajištění vývozu kontejnerů je nezbytný dostatečný manipu-
lační prostor v jejich okolí. Žádáme občany, aby tuto skutečnost 
respektovali a neparkovali vozidla v těsné blízkosti kontejnerů.

U všech druhů odpadu minimalizujte jejich objem. Sešlápněte 
duté obaly, které vyhazujete do kontejneru. 

Na sběrný dvůr můžete předat tyto druhy 
odpadů:
kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, 
hrnce apod.;
kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva;
objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), 
podlahové krytiny (koberce, linolea - PVC), umyvadla, toalety;
elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, lednič-
ky, elektrické sporáky, pračky apod.;
stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě a zeminu 
v množství 500 kg/osobu/měsíc;
plast, papír, sklo, dřevo, pneumatiky (5 ks zdarma), starý textil;
nebezpečné odpady (na nebezpečnou vlastnost upozorňuje oranžový 
obrázek s doplňujícím znakem na obalu): odpadní barvy a laky 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; 
odpadní lepidla, pryskyřice a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky;
motorové převodové mazací oleje; jiná rozpouštědla a směsi rozpouš-
tědel; papírové, plastové obaly a sklo znečištěné nebezpečnými 
látkami; baterie a akumulátory; absorpční činidla, filtrační materiál, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami; 
olejové filtry; kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pestici-
dy; zářivky a jiný odpad, obsahující rtuť; tuk a olej.

Na sběrném dvoře nejsou odebírány: 
nebezpečné odpady ze stavební činnosti (například lepenka - térový 
papír, azbest, izolační hmoty, skelná vata), bytová jádra a sádrokarton. 
Tyto odpady patří na skládku nebezpečných odpadů a náklady s tím 
spojené hradí občan nebo podnikatel.

 

Sběrný dvůr  

Nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady nebo vysloužilá elektroza-
řízení  mohou občané města Český Krumlov po předložení občanské-
ho průkazu zdarma odkládat do sběrného dvora (v množství přiměře-
ném pro domácnost; s výjimkou oprav a rekonstrukcí nemovitostí). 
Sběrný dvůr se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod 
areálem bývalé společnosti ŠUMSTAV a.s.) a je otevřen:  

pondělí, středa   14.00 – 18.00 hodin        sobota  10.00 – 16.00 hodin

Bližší informace budou poskytnuty na telefonním čísle 380 711 837 
nebo na www.smck.cz.


