
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 

 

       

 KAM S NÍM?  

Stručná příručka - kam s odpadem z domácností 

 

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

 

PŘEDCHÁZEJTE VZNIKU ODPADU 
(nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne) 

pokud už odpad vznikne  

 

MINIMALIZUJTE MNOŽSTVÍ ODPADU 
(nakupujte s rozvahou, omezte používání jednorázových výrobků, používejte obaly a výrobky opakovaně, 

opravujte věci, kompostujte na zahradě, nevyhazujte to, co ještě může někdo jiný použít - darujte či 

prodejte nepotřebné věci prostřednictvím bazarů, burz, charity, ….) 

 

pokud už odpad vyhodíte  

 

TŘIĎTE ODPAD 
 (vše, co se vytřídí je možno následně recyklovat a opětovně použít) 

 

 
 

Zpracoval: Odbor životního prostředí a mimořádných událostí     květen 2020 



JAK TŘÍDIT: 

PAPÍR           modré kontejnery 

 

Patří:  

noviny, časopisy, letáky, sešity, knihy, 

krabice, lepenka, karton, papírové obaly 

(krabice sešlápnout pro zmenšení objemu) 

NEpatří: 

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 

papír 

 

PLAST + NÁPOJOVÝ KARTON + NÁPOJOVÉ PLECHOVKY   žluté kontejnery 

Patří: 

Plasty – PET lahve, fólie, sáčky, plastové 

kelímky a obaly 

Nápojový karton – krabičky od mléka, džusů 

Nápojové plechovky – hliníkové plechovky 

od nápojů  

   (vše zmačkat pro zmenšení objemu) 

NEpatří: 

linolea, novodurové trubky, obaly od 

nebezpečných látek jako např. barvy či 

oleje 

 

SKLO           zelené kontejnery 

Patří: 

skleněné lahve a nádoby, menší tabulové sklo 
 

NEpatří: 

keramika, porcelán, zrcadla 
 

 

 

JEDLÉ OLEJE        černé popelnice na olej 

 

 

 

TEXTIL          kontejnery na textil 

Patří: 

oblečení, spárovaná obuv, kabelky, bytový 

textil a hračky  

NEpatří: 

znečištěný textil  

 věci je potřeba vkládat suché a čisté, zabalené v igelitové tašce či pytli, aby bylo možno  
je dále využít pro charitativní účely 

 

 

 

 

Patří: 

upotřebené rostlinné oleje a tuky  

(vkládat pouze v pevně uzavřených 

plastových lahvích - NE ve skle) 
 

NEpatří: 

živočišné tuky, motorové a další 

„nekuchyňské oleje“ 
 



 

OBJEMNÝ ODPAD        velkokapacitní kontejnery 

Patří: 

odpad, který se s ohledem na rozměry a 

hmotnost nevejde do běžných odpadních 

nádob – např. nábytek, matrace, koberce, 

linolea, lyže, umyvadla a WC mísy…. 

NEpatří: 

stavební odpad, elektrospotřebiče, 

nebezpečný odpad, biologicky 

rozložitelný odpad ze zahrad   

 15 kusů velkokapacitních kontejnerů je pravidelně přistavováno na 61 určených stanovišť 

během pondělí dle níže uvedeného harmonogramu  

 vývoz kontejneru je po naplnění proveden pouze 1x, zpět na stanoviště se již v daném týdnu nevrací  

 pokud je kontejner již naplněn nebo odvezen, využijte jiný kontejner nebo sběrný dvůr (kontejner 

nepřeplňujte ani neodkládejte odpad na zem) 

 



BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD       hnědé nádoby 

  

Patří: 

Odpad ze zahrad (listí, tráva, drobné větve, rostliny 

včetně zeminy….)  

Odpad z kuchyně (zbytky ovoce a zeleniny, zbytky 

jídel rostlinného původu a pečiva, čajové sáčky, 

kávová sedlina, skořápky z vajec a ořechů, dřevěný 

popel…) 

NEpatří: 

Maso, kosti a mastné pokrmy, 

cigarety, smetky, sáčky 

z vysavačů… 

Vývoz hnědých bionádob 

BŘEZEN-LISTOPAD  kontejnery 1100 l  1x týdně v pondělí 

popelnice 240 l 1x za 14 dnů v sudé týdny 

Úterý Čepirohy, Vinohrady, Zahražany 

Středa Benedikt, Rudolice, Špačkárna, Velebudice, Vtelno 

Čtvrtek Lesní, Hořanská cesta, Pod Širokým vrchem, Souš 

Pátek Ke Koupališti, Pod tenisovými kurty, Pionýrů, V Sadech 

PROSINEC-ÚNOR  všechny nádoby 1x měsíčně (první sudý týden v měsíci) 

 

 ELEKTROSPOTŘEBIČE + BATERIE       červené kontejnery 

bezplatně se odevzdávají na místa zpětného odběru  

 do červených kontejnerů (jen menší spotřebiče – např. žehlička, fen, telefon...) 

 do sběrného dvora 

 do prodejen elektrospotřebičů (při koupi nového tzv. „kus za kus“ a větší prodejny 

nad 400 m
2
 odebírají malé elektrospotřebiče (do 25 cm) bez podmínky nákupu 

nového zboží) 

Elektrospotřebiče nerozebírejte!   

  

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD        černé nádoby 

     zbývající část odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných druhů odpadu 

 

 

Kam s dalším odpadem? 

 KOVY - do sběrného dvora nebo výkupen odpadu 

 NEBEZPEČNÝ ODPAD (barvy, lepidla, rozpouštědla a obaly od nich…) - do sběrného dvora 

 ZÁŘIVKY - do sběrného dvora a prodejen, kde toto zboží prodávají  

 PROŠLÉ LÉKY -  do lékáren 

 STAVEBNÍ ODPAD - v množství do 1 m
3
 za měsíc na osobu do sběrného dvora, větší množství 

do zařízení k recyklaci či na skládku odpadu 

 PNEUMATIKY - na místa zpětného odběru zřízená výrobci a dovozci pneumatik, jimiž jsou 

většinou místa jejich prodeje, tj. pneuservisy či autoservisy - odebrány by měly být bezplatně  

(konkrétní místa odběru jsou uvedena na stránkách www.eltma.cz a www.mzp.cz/cz/odber_pneu) 

 

http://www.eltma.cz/
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
https://www.abstore.cz/editor/image/eshop_products/703293_l.gif


 

SBĚRNÝ DVŮR 

 

 slouží občanům s trvalým bydlištěm v Mostě pro odkládání odpadu z domácností ZDARMA 

 odevzdat je možno veškerý odpad z domácností, který nepatří do nádob na komunální odpad  

- objemný odpad (nábytek, koberce, okna, bytové jádro...)  

- nebezpečný odpad (barvy, lepidla, rozpouštědla a obaly od nich….) 

- vyřazené elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televizory, PC….), baterie, zářivky 

- stavební odpad - jen v omezeném množství 1 m
3
 za měsíc na osobu 

 odpady se odevzdávají v množství obvyklém z domácností 

 

 

 Zahradní 104/1, 434 01 Most 

Po - Pá 10:00 - 18:00 hodin 

So - Ne 10:00 - 14:00 hodin  

(v době státních svátků zavřeno) 

tel.   724 230 302  

 

https://goo.gl/maps/Lcz5A1VGzBvHZj5h8
tel:724230302


PROČ TŘÍDÍME ODPADY? 

 

 tříděním odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energie a životní prostředí 

 pokud odpady správně třídíme už při jejich vzniku, umožňujeme tím jejich recyklaci a další využití  

 odpad z barevných kontejnerů se na třídících linkách dále dotřiďuje 

 upravený a slisovaný nebo rozemletý odpad putuje jako druhotná surovina ke zpracovatelům, kteří 

ji využijí při výrobě nových výrobků    

 

podrobnosti k třídění odpadu naleznete na www. jaktridit.cz  

 

POMÁHEJTE NÁM UDRŽOVAT MĚSTO ČISTÉ: 

 neodkládejte odpad vedle kontejnerů  

- papír a plast se dá sešlápnout, aby se ho do nádoby vešlo více 

- přizpůsobte velikosti pytlů s odpadem velikosti otvoru nádoby 

- pokud je nádoba plná, porozhlédněte se kousek dál po jiné nebo počkejte, než nádoby vyvezou 

- odpad, který se do kontejneru nevejde – odvezte zdarma na sběrný dvůr  

 po vhození odpadu zavírejte víka kontejnerů  

 

Všichni občané jsou povinni dodržovat „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou je stanoven systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém 

nakládání se stavebním odpadem“ 

 fyzické osoby jsou dle této vyhlášky povinny odpad třídit a odkládat na místa k tomu určená 

 odložení odpadu vedle kontejnerů a neoprávněné založení černé skládky je přestupkem,  

za který může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč 

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách města a technických služeb 

www. mesto-most.cz    www.tsmost.cz 
 

S dotazy a podněty je možno se obrátit na tyto kontakty: 

 

Magistrát města Mostu, Radniční 1, 434 01 Most 

e-mail: ozpamu@mesto-most.cz 

tel: oddělení komunálního hospodářství 476 448 452 (253) 

oddělení životního prostředí   476 448 488 (435) 

 

Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, 434 01 Most, Velebudice  

e-mail: info@tsmost.cz 

tel: bezplatná linka 800 444 488 

dispečink    476 453 240  

http://www.tsmost.cz/

