
Systém hospodaření s odpady v našem městě 

Obecní systém odpadového hospodářství upravuje od 1. ledna 2022 obecně závazná vyhláška města Čelákovice č. E2/2021, kterou schválilo zastupitelstvo města. 

Je zveřejněna na webových stránkách města https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/vyhlasky-a-narizeni.html 

 

Směsný komunální odpad od rodinných domů je svážen svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v intervalu 1x14 dní. Území města je pro svoz 

rozděleno do 4 oblastí a každá z nich je pravidelně obsluhována v lichý nebo sudý týden – v pondělí nebo úterý. Rozdělení ulic do svozových oblastí je též 

zveřejněno na webových stránkách města https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html  

V bytové zástavbě je směsný komunální odpad svážen jednou týdně společností Technické služby města Nymburka. 

Dále jsou přímo od rodinných domů a z vybraných míst v bytové zástavbě sváženy biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. Svoz pro rodinné domy 

probíhá shodně jako u směsného komunálního odpadu, ovšem pouze v období 1. dubna až 30. listopadu každého kalendářního roku. V bytové zástavbě je svoz 

bioodpadu celoroční. Nádoby obsluhuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Další vytříděné složky komunálního odpadu – komodity papír, sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, textil, potravinářské oleje a tuky, elektrozařízení a baterie je 

možno odevzdávat do určených kontejnerů na celkem 85 stanovištích na veřejném prostranství. V Čelákovicích tak separujeme spolu s bioodpadem celkem 8 

„vytříditelných“ komodit a řadíme se mezi premianty třídění ve Středočeském kraji. Vytříděný odpad je také možno bezplatně odevzdat ve Sběrném a separačním 

dvoře komunálního odpadu na ulici Mochovská, kde je rozsah druhů vybíraných odpadů ještě mnohem širší – viz http://ts.celakovice-mesto.cz/sd_odpady.php, 

případně na Sběrném místě v Sedlčánkách. 

Od 1. ledna letošního roku došlo v Čelákovicích k částečné změně v nakládání s plasty a nápojovými kartóny. Z části zůstaly nádoby ve správě Technických služeb 

Čelákovice, z části byly vyměněny za nové kontejnery s horním výsypem, které na základě smlouvy obsluhuje společnost Technické služby města Nymburka. 

Ve městě je celkem zřízeno 87 sběrných míst tříděného odpadu (v loňském roce bylo vybudováno nové stanoviště pro kontejnery na třídění v ulici Pod 

Přerovskou cestou poblíž křižovatky s ulicí Rooseveltova) v různém složení nádob. V průměru máme ve městě jedno sběrné místo na zhruba 140 obyvatel, 

s docházkovou vzdáleností vesměs do 100 m. 

Letošní další novinkou je možnost zapojení do systému pro právnické a podnikající fyzické osoby v rozsahu vytříděných složek odpadu, vznikajícího při jejich 

nevýrobní činnosti. Tito podnikatelé mají možnost uzavřít smlouvu s městem, zaplatit každoročně paušální částku podle počtu zaměstnanců (maximem je 20) a 

následně své vytříděné odpady odkládat do nádob na stanovištích pro třídění nebo dovážet do Sběrného a separačního dvora bez dalšího placení. Vzor smlouvy je 

zveřejněn na webových stránkách města pod odkazem https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/smlouva-o-vyuziti-obecniho-systemu-odp-

hospodarstvi-podnikajici-fyzickou-nebo-pravnickou-osobou.html 

Třídění má důležitou úlohu také v ekonomice odpadového hospodářství města. Obecně platí, že čím více budeme třídit, tím bude méně směsného komunálního 

odpadu a tím také méně za odpady zaplatíme. Důležité je nejen množství tříděného materiálu, ale také jeho kvalita, vhazování odpadu do jiných než příslušných 

nádob, výdaje výrazně zvyšuje.  

 

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/vyhlasky-a-narizeni.html
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html
http://ts.celakovice-mesto.cz/sd_odpady.php
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/smlouva-o-vyuziti-obecniho-systemu-odp-hospodarstvi-podnikajici-fyzickou-nebo-pravnickou-osobou.html
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/smlouva-o-vyuziti-obecniho-systemu-odp-hospodarstvi-podnikajici-fyzickou-nebo-pravnickou-osobou.html


Přehled obsluhy nádob na veškeré druhy odpadu a výrobky s ukončenou životností v Čelákovicích: 

komodita nádoba objem četnost obsluhy svoz den v týdnu organizace poznámka 

papír 
modrý plastový 

kontejner 
1100 l 

2x týdně 2/3 nádob  pondělí a čtvrtek TS města 
Nymburka 

před vhozením zmenšete 
objem krabic na minimum 1x týdně 1/3 nádob pondělí 

plasty + nápoj. 
kartony 

žlutý kovový kontejner 
nebo žlutý plastový 

kontejner 

7 m3 nebo 
1100 l 

1x týdně 
kovové kontejnery dle 

potřeby/ plastové vždy v 
pátek  

TS Čelákovice/ TS 
města Nymburka 

před vhozením zmenšete 
objem na minimum  

sklo 
zelený plastový 

kontejner 
1100 l 1x za 3 týdny čtvrtek 

TS města 
Nymburka 

s ohledem na spící 
spoluobčany nevhazujte 
sklo v časných ranních 

hodinách 

kovy šedý „zvon“ 1,1 m3 1x za měsíc  poslední týden v měsíci AVE CZ  plechovky sešlápněte  

potravinářské 
oleje a tuky 

zelená popelnice 
s polepem EKO-PF a 

vhozem ve víku 
240 l  

dle potřeby / rychlosti 
naplnění nádoby 

  EKO-PF 
vkládejte v uzavřených PET 

lahvích 

textil zelený kovový kontejner   
dle potřeby / rychlosti 

naplnění nádoby 
  Koutecký  

vkládejte v igelitovém 
pytli/tašce 

elektrozařízení a 
baterie 

červený kovový 
kontejner 

  
dle potřeby / rychlosti 

naplnění nádoby 
  ASEKOL jedná se o zpětný odběr 

BIO vilová 
zástavba 

hnědá popelnice 240 l 1x za 14 dní 
pondělí/úterý dle 
svozového plánu 
lichý/sudý týden 

AVE CZ od 1.4. do 30.11. 

BIO sídliště 
hnědý 

kontejner/popelnice 
770 l/240 l 

1x týdně, v zimě 1x za 
14 dní 

pondělí AVE CZ   

SKO sídliště černý kontejner 1100 l 1x týdně čtvrtek 
TS města 

Nymburka 
  

SKO vilová 
zástavba 

nádoby občanů do 240 l 1x za 14 dní 
pondělí/úterý dle 
svozového plánu 
lichý/sudý týden 

AVE CZ   

 


