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MĚSTO 

ČERVENÝ KOSTELEC 

 

 

Informace o systému nakládání s komunálním odpadem a  

o systému nakládání se stavebním odpadem 
 

Tyto informace jsou dalšími informacemi o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému 

nakládání se stavebním odpadem podle článku 7 odstavce 1 obecně závazné vyhlášky města 

Červený Kostelec č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Červený Kostelec, ve znění obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 2/2017, a jsou 

zveřejněny na internetu (http://www.cervenykostelec.cz/). 

 

Datum aktualizace: 1.1.2018 

 

1. Směsný komunální odpad 
 

Evidence oznámení plátců/poplatníků k přepravě a odstraňování komunálního odpadu: 

Evidenci oznámení plátců/poplatníků vede finanční odbor Městského úřadu v Červeném Kostelci. 

Oznámení plátce obsahuje údaje o poplatnících. Stanovení poplatku a správa poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se 

řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 7/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2015. Součástí vyhlášky je i registrační 

povinnost poplatníka ke vzniku, zániku nebo změnám registrační povinnosti.  

Součástí evidence je organizace svozu komunálního odpadu včetně rozpisu pro příslušnou lokalitu: 

 

popelnice: 
plný týdenní svoz   odvoz 52x za rok ve dnech podle rozpisu 

kombinovaný svoz   odvoz 41x za rok ve dnech podle rozpisu 

poloviční čtrnáctidenní svoz  odvoz 26x za rok ve dnech podle rozpisu  

měsíční svoz    odvoz 13x za rok ve dnech podle rozpisu  

           

 

kontejnery:     

plný týdenní svoz   odvoz 52x za rok     

poloviční čtrnáctidenní svoz  odvoz 26x za rok 

 

 

 

 

 

http://www.cervenykostelec.cz/
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Rozpis svozů směsných komunálních odpadů 

(svozový kalendář) pro rok 2018: 

Popelnice : (nádoby 110 l a 120 l) 

Pondělí :  

5. května, Budovatelská, Devět křížů – jen boční ulička, Generála Kratochvíla, Havlíčkova, 

Husova, Koubovka, Langrova, Manželů Burdychových, Na Hrázi, Na Lukách, Nová, Okružní, 

Palackého, Pazderna, Rybničná, Školní, Tyršovo náměstí, Větrník, Výsluní, Za Občinou, 

Zemědělská, Zítkova, Žďárská, Žižkova. 

Úterý: 

17. listopadu, Bohdašín – Božanov, Boženy Němcové, Bratří Čapků, Českoskalická, Devět křížů – 

hlavní silnice, Halašov, Komenského, Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Na Skalce, Na Strži, 

Nad Nádražím, Náměrky, náměstí T. G. Masaryka, Nerudova, Olešnice, Pod Nádražím, Sokolská, 

Stolín. 

Středa: 

Bohdašín (mimo Božanova), Borek, Brodky, Bř. Kafky, Divadelní, Družstevní, Dvořáčkova, Horní 

Kostelec, Chrby, Jestřebí, Jiráskova, Končinská, Končiny, Krátká, Lánská, Lesní, Letná, Lipky, 

Náchodská, Pod Vodojemem, Podlesná, Přemyslova, Řehákova, Sadová, Severní, Souběžná, Strmá, 

Špicberky, U Kaštánku, V Ráji, V Zahradách, Vyšehrad, Vyšehradská. 

V Náchodci je svoz odpadů zajišťován individuálně po dohodě s místními občany. 

Svozové týdny : (podle kalendářního počítání týdnů v roce 2018) 
     

  

plný svoz 

zelená známka 
Kombinovaný 

červená známka 
poloviční 

žlutá známka  

Měsíční 

modrá známka 

Leden 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 1, 5 

Únor 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 7, 9 9 

Březen  10, 11, 12, 13 10, 11, 12, 13 11, 13  13 

Duben 14, 15, 16, 17, 18• 14, 15, 16, 17, 18•  15, 17   17 

Květen •18, 19, 20, 21, 22 •18, 20, 22 19, 21 21 

Červen 23, 24, 25, 26 24, 26 23, 25 25 

Červenec 27, 28, 29, 30, 31• 28, 30 27, 29, 31• 29 

Srpen •31, 32, 33, 34, 35 32, 34 •31, 33, 35 33 

Září 36, 37, 38, 39 36, 38 37, 39 37 

Říjen 40, 41, 42, 43, 44 40, 41, 42, 43, 44 41, 43 41 

Listopad 45, 46, 47, 48 45, 46, 47, 48 45, 47 45 

Prosinec 49, 50, 51, 52 49, 50, 51, 52 49, 51 49 

Sběr a odvoz komunálního odpadu začíná prvním týdnem roku 2018, tj. od 1.1.2018. 

Na Nový rok v pondělí 1.1.2018 nebude prováděn svoz popelnice a kontejnerů. V ulicích a částech 

města, která se mají svážet tento den, bude svoz proveden mimořádně v úterý 2.1.2018. 

Pondělí 31.12.2018 patří již do prvního týdne roku 2019 podle kalendářního počítání týdnů. 

Ve dnech státních a ostatních svátků platí tento rozpis svozů, pokud nebude předem uveřejněn svoz 

odpadu v jiném náhradním termínu obvyklým způsobem v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na 

internetových stránkách města Červený Kostelec. 
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Svoz kontejnerů : (nádoby 1100 l)   

Svoz kontejnerů je prováděn v pondělí. 

Svozové týdny u kontejnerů jsou stejné jako u popelnic.  

plný svoz: zelená známka poloviční svoz: žlutá známka 

 

Doplňkový svoz pomocí speciálních plastových pytlů: 

Tento způsob je určen pro rekreační objekty, pro něž budou speciální pytle vydány při uhrazení 

poplatku podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 7/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2015. Plastové pytle je možné 

použít i pro případ, že je nárazově potřeba odvézt více odpadu, než pojme popelnice. Pro tyto 

případy je možné zakoupit v Papírnictví IVÍN na náměstí T. G. Masaryka speciální plastové pytle 

s potiskem firmy – jiné nebudou odváženy. Cena tohoto pytle je 58,- Kč. Cena se může lišit. Tyto 

pytle s odpadem, řádně zavázané, je pak možné ve svozový den umístit k popelnicím před dům k 

cestě na svozové trase. Svoz je prováděn spolu s popelnicemi. 

Mimořádné svozy sběrných nádob: 

Pro mimořádné svozy sběrných nádob – popelnic o objemu 110 l nebo 120 l je možné využít 

speciální známky pro mimořádný svoz sběrné nádoby. Známka platí pro jeden svoz. Tyto známky 

je možné zakoupit v Papírnictví IVÍN na náměstí T. G. Masaryka nebo případně v pokladně 

Městského úřadu v Červeném Kostelci. Cena známky je 58,- Kč. Cena se může lišit. 

 

2. Sběr skla, plastů a papíru 

Sběr skla, sběr plastu a sběr papíru je zajišťován oprávněnou osobou. 

Zároveň je možné odevzdat sklo, plast a papír do sběrného dvora odpadů. 

Každý občan našeho města je povinen uvedené odpady ukládat do označených kontejnerů - pro sklo 

jsou zelené, pro plasty jsou žluté (do nich se odkládají i oranžové pytle s nápojovými kartony) a pro 

papír jsou modré – umístěných společně na dále uvedených veřejně přístupných místech: 

 

Kontejnery na PLASTY, SKLO a PAPÍR 

 
autobusové nádraží – u prodejny telefonů 

Bohdašín – u památníku 

Devět křížů – u domu č. p. 204 

Horní Kostelec – pod základní školou (autobusová zastávka) 

Horní Kostelec – u pneuservisu 

Horní Kostelec – u provozovny HPM Novák 

Lhota za Červeným Kostelcem – nad vlakovým nádražím 

Lhota za Červeným Kostelcem – u železničního přejezdu 

Mstětín 

Olešnice – bramborárna 

Olešnice – u domu č. p. 30 

Olešnice – u horní autobusové zastávky (Brnka) 

Olešnice – u školy 

rekreační areál rybníku Brodský 
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rekreační areál rybníku Špinka – u cesty pod recepcí 

Stolín – náves 

Stolín – u hasičské zbrojnice 

střední škola 

Tyršovo náměstí 

ulice 5. května – křižovatka s ulicí Okružní 

ulice 5. května – křižovatka s ulicí Zemědělskou 

ulice 5. května – u prodejny Konzum 

ulice 5. května – u prodejny Penny Market 

ulice Bratří Čapků – pod Výsluním 

ulice Bratří Čapků – u školní družiny 

ulice Divadelní 

ulice Generála Kratochvíla – křižovatka s ulicí 17. listopadu 

ulice Jiráskova – křižovatka s ulicí Borek 

ulice Koubovka – u prodejny potravin 

ulice Letná – u domu č. p. 301 (Plynárna – u firmy Mach) 

ulice Lipky – u domu č. p. 751 

ulice Na Skalce – křižovatka s ulicí Nerudova 

ulice Náchodská – u Bedny 

ulice Palackého – křižovatka s ulicí Husova 

ulice Přemyslova 

ulice Řehákova 

ulice Sadová 

ulice Větrník – u domu č. p. 556 

ulice Vyšehrad – Špicberky 

základní škola – u školní jídelny 

 
U červeně označených stanovišť se kontejnery s plastem vyvážejí dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). 

Ostatní kontejnery s plastem se vyvážejí jen ve čtvrtek. 

Kontejnery se sklem se vyvážejí jednou za čtrnáct dní, případně častěji podle potřeby. 

U podtržením označených stanovišť se kontejnery na papír vyvážejí dvakrát týdně (převážně 

v pondělí a v pátek). 

Ostatní kontejnery na papír jsou vyváženy podle potřeby (převážně v pátek).   

         

Ukládání těchto odpadů je možné jen do kontejnerů na uvedených místech.  

 

Upozornění: 

Do kontejnerů je možné ukládat pouze odpad podle označení kontejnerů bez nežádoucích příměsí. 

Jinak by město muselo vynaložit zbytečně další finanční prostředky na třídění. 

Do kontejnerů na sklo nepatří automobilové sklo lepené a vrstvené, sklo drátěné a také rozměrné 

sklo (např. akvária). Toto sklo je možné odevzdat do sběrného dvora odpadů. 

Na kontejnerových stanovištích je zakázáno odkládat jakýkoliv nepatřičný odpad, (např. 

pneumatiky, sanitární výrobky, textil, nábytek, kočárky, suť a ostatní objemný a komunální odpad)! 

Je zakázáno neoprávněné vnikání do těchto kontejnerů. 
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3. Sběr nápojových kartonů 

Sběr nápojových kartonů (např. od mléka, ovocných nápojů apod.) je zajišťován oprávněnou 

osobou. Každý plátce poplatku obdrží po uhrazení poplatku pro poplatníky oranžové pytle, do 

nichž se nápojové kartony shromažďují. Naplněné pytle pak každý odloží do kontejnerů na plast. 

Oprávněná osoba pak zajistí jejich vytřídění po přepravě. 

Zároveň je možné odevzdat nápojový karton do sběrného dvora odpadů. 

 

 

4. Sběr papíru a kovů 
 

Sběr nebo výkup papíru a kovů zajišťuje oprávněná osoba ve sběrně druhotných surovin v ulici 17. 

listopadu v Červeném Kostelci (http://www.plistilsberna.cz/). 

Zároveň je možné odevzdat papír a kovy do sběrného dvora odpadů. 

Provozní doba sběrny v ulici 17. listopadu v Červeném Kostelci: 

     zimní čas   letní čas 

   pondělí   8 – 14:30 hodin    

   úterý  8 – 16 hodin   8 – 16:30 hodin 

   středa    8 – 14:30 hodin 

   čtvrtek  8 – 16 hodin   8 – 16:30 hodin 

   pátek    8 – 14:30 hodin 

   sobota    8 – 12 hodin    

Podmínky sběru nebo výkupu: 

Sběr nebo výkup je prováděn při dovozu nebo donášce do sběrny druhotných surovin podle 

současně platných cen zveřejněných ve sběrně. Otevírací doba sběrny se může lišit. 

Je nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrny. 

 

5. Sběr textilu 

Sběr textilu pro humanitární účely je prováděn prostřednictvím označeného speciálního kontejneru 

umístěného v blízkosti prodejny telefonů na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci. Tento 

textil není odpadem. Vývoz kontejneru zajišťuje Diakonie Broumov, sociální družstvo. 

Dále je sběr textilu pro humanitární účely prováděn prostřednictvím označeného speciálního 

kontejneru umístěného v blízkosti křižovatky ulic Gen. Kratochvíla a 17. listopadu v Červeném 

Kostelci. Tento textil není odpadem. Vývoz kontejneru zajišťuje společnost TextilEco a. s.. 

Do těchto kontejnerů je zakázáno vhazovat jiné materiály a odpady. Kontejnery je nutné zavírat. 

 

Dále je sběr textilu a ošacení pro humanitární účely zajišťován prostřednictvím sběrny textilu. 

Tento sběr je prováděn každou první sobotu v měsíci od 10 do 11 hodin na autobusovém nádraží 
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v Červeném Kostelci. Tento textil a ošacení nejsou odpadem. Sběr zajišťuje Diakonie Broumov, 

sociální družstvo. 

Je nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrny. 

Zároveň je možné odevzdat textil do sběrného dvora odpadů. 

 

6. Sběr nebezpečných odpadů a objemného odpadu 

Sběr nebezpečných odpadů a objemného odpadu je prováděn ve sběrném dvoře odpadů. 

Odvoz fekálií a odpadu z lapolu: 

Odvoz fekálního odpadu je možné objednat např. u Voda Červený Kostelec, s.r.o., tel. 491 461 163 

nebo u Obchodního družstva Impro, tel.: 723 122 553, pan Ing. Drapač. Tuto službu hradí 

objednávající.  

Odvoz odpadu z lapolu restaurací a jídelen je možné objednat např. u firmy TRANSPORT Trutnov 

s.r.o., tel.: 499 811 971, tel.: 724 946 865, paní Horáková. Tuto službu rovněž hradí objednávající. 

 

7. Zpětný odběr elektrozařízení 

Zpětný odběr elektrozařízení je zajišťován prostřednictvím červených kontejnerů na veřejně 

přístupných místech. Svoz těchto kontejnerů do místa zpětného odboru elektrozařízení zajišťuje 

město Červený Kostelec nebo společnost ASEKOL a.s.. Svoz probíhá jednou týdně zpravidla 

ve středu podle potřeby. Společnost ASEKOL a.s. provádí svoz podle potřeby. 

 

Seznam míst s kontejnery: 

1. Horní Kostelec – u provozovny HPM Novák 

2. autobusové nádraží – u prodejny telefonů 

3. ulice 5. května – u prodejny Konzum 

4. Lhota za Červeným Kostelcem – u železničního přejezdu 

5. Olešnice – u bývalé prodejny potravin 

6. Větrník – za Hetfleišovým zahradnictvím 

7. Stolín - náves 

Na každém stanovišti je umístěn jeden kontejner na elektrozařízení. Kontejnery na elektrozařízení 

jsou vždy umístěny na stávajících stanovištích pro kontejnery na sklo, plasty a papír. 

 

Počty kontejnerů na jednotlivých stanovištích se mohou lišit (výměna, údržba, poškození, atd.). 

Upozornění: 

Do kontejnerů je možné ukládat pouze použitá elektrozařízení bez nežádoucích příměsí. Jinak by 

město muselo vynaložit zbytečně další finanční prostředky na třídění. 

Je zakázáno neoprávněné vnikání do těchto kontejnerů. 
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Místa zpětného odběru elektrozařízení. 

Jsou zřízena tato místa zpětného odběru elektrozařízení: 

v prostorách Městského úřadu v Červeném Kostelci, odboru místního hospodářství, v ulici Sadová 

č.p. 1293 v Červeném Kostelci, (kolektivní systémy ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP). 

ve sběrném dvoře odpadů v ulici Řehákova č.p. 1300 v Červeném Kostelci (kolektivní systémy 

ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, ECOBAT) 

podatelna Městského úřadu v Červeném Kostelci, náměstí T. G. Masaryka 120 v Červeném 

Kostelci (kolektivní systém ECOBAT). 

 

Podmínky zpětného odběru elektrozařízení: 

Zpětný odběr elektrozařízení je prováděn při dovozu nebo donášce do místa zpětného odběru 

elektrozařízení. 

Je nutné postupovat podle pokynů obsluhy místa zpětného odběru. Zpětný odběr elektrozařízení je 

prováděn po předchozí domluvě s vedoucím odboru místního hospodářství Městského úřadu 

v Červeném Kostelci, případně jeho zástupcem, nebo v provozní době sběrného dvora odpadů. 

 

8. Zpětný odběr baterií 

Zpětný odběr baterií je prováděn v místech zpětného odběru baterií, kterými jsou: 

1. Městský úřad v Červeném Kostelci, adresa: Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený 

Kostelec – kancelář podatelny 

2. Sběrný dvůr odpadů, adresa: Řehákova 1300, 549 41 Červený Kostelec. 

Provoz míst zpětného odběru je v úředních dnech u podatelny městského úřadu a v provozní době 

sběrného dvora odpadů. 

Jsou sbírány přenosné baterie nebo akumulátory, což jsou: baterie, knoflíkové články, napájecí sady 

nebo akumulátory, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou 

zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem. 

Sběr baterií město provádí ve spolupráci s kolektivním systémem ECOBAT. 

 

9. Sběr použitých pneumatik 
Použité pneumatiky je možné předat do sběrného dvora odpadů v počtu maximálně do 8 kusů na 

jednu nemovitost nacházející se v Červeném Kostelci, kde vzniká tento odpad, a jeden kalendářní 

rok. Netýká se bytových domů. Nemovitost je specifikována adresou definovanou ulicí a číslem 

popisným. Toto bude kontrolováno obsluhou sběrného dvora odpadů oproti průběžné evidenci 

odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře podle zvláštního právního předpisu. 

Tímto způsobem sběru pneumatik nejsou sbírány pneumatiky od nákladních vozidel, stavebních, 

zemědělských a lesnických strojů a traktorů. 

Sběr pneumatik ve sběrném dvoře odpadů je prováděn podle provozního řádu sběrného dvora 

odpadů. 
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10. Sběrný dvůr odpadů 
 

Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů a to v Řehákově ulici č.p. 1300 v Červeném 

Kostelci. 

Provozní doba sběrného dvora odpadů: 

     1.11. – 31. 3.   1.4. – 31.10. 

   pondělí 13 – 16 hodin   13 – 17 hodin 

   úterý    zavřeno 

   středa  8 – 12 hodin   8 – 12 hodin  

     13 – 16 hodin   13 – 17 hodin  

   čtvrtek    zavřeno  

   pátek  zavřeno   8 – 12 hodin 

   sobota    8 – 11 hodin    

O státních a ostatních svátcích zavřeno. 

Provozní doba sběrného dvora odpadů se může lišit. 

 

Sběrný dvůr odpadů slouží ke sběru a shromažďování komunálních odpadů, použitých pneumatik a 

dalších odpadů uvedených v provozním řádu sběrného dvora odpadů. Sběrný dvůr odpadů slouží 

také ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení pocházející z domácností. 

 

Stavební suť je možné předat do sběrného dvora odpadů v množství do 100 kg tohoto odpadu na 

jednu nemovitost nacházející se v Červeném Kostelci, kde vzniká tento komunální odpad, a jeden 

kalendářní rok. Netýká se bytových domů. Nemovitost je specifikována adresou definovanou ulicí 

a číslem popisným. Toto bude kontrolováno obsluhou sběrného dvora odpadů oproti průběžné 

evidenci odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře podle zvláštního právního předpisu. 

 

Provozovatel sběrného dvora odpadů je Město Červený Kostelec. Provoz zajišťuje odbor místního 

hospodářství ve spolupráci s odborem výstavby a ŽP. Provozní odpovědnost má Richard Kosinka. 

Vedoucí sběrného dvora odpadů je Ivo Havíř (tel.: 731 042 973). 

 

Sběrný dvůr odpadů je zřízen jen pro potřeby občanů města Červený Kostelec. Aktuální informace 

o sběrném dvoře odpadů jsou uváděny v Červenokosteleckém zpravodaji. 

Při předávání komunálních odpadů, použitých pneumatik nebo dalších odpadů do sběrného dvora je 

nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora odpadů. Obsluha nemusí odpad do 

sběrného dvora odpadů převzít. 

Sběr odpadů ve sběrném dvoře odpadů je prováděn podle provozního řádu sběrného dvora odpadů. 
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11. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu 
Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možné na k tomu určeném 

místě v městské čistírně odpadních vod (dále: „ČOV“) na adrese Olešnice č.p. 340, Červený 

Kostelec. Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu dřevin do průměru 10 cm a podobný 

biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Dovezený odpad nesmí obsahovat předměty, které by 

poškodily drtič nebo zranily obsluhu (např. cihly, kameny, dráty, hřebíky, lahve z plastů, sklo 

apod.). Při pohybu v prostoru ČOV dbejte pokynů obsluhy, aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení 

nehygienickým materiálem, s nímž se v provozu ČOV pracuje. Do tohoto prostoru není povolen 

vstup dětem ani psům. Pokud nebudou uvedené pokyny dodrženy, nebude umožněn vstup do 

prostoru ČOV. 

 

Aktuální informace o provozu tohoto sběrného místa biologických odpadů jsou uváděny 

v Červenokosteleckém zpravodaji.  

 

Provozní doba: 

   pondělí   6 – 14 hodin    

   úterý    6 – 14 hodin, 15 – 18 hodin 

   středa    6 – 14 hodin    

   čtvrtek    6 – 14 hodin, 15 – 18 hodin 

   pátek    6 – 14 hodin 

sobota    8 – 11 hodin 

neděle    zavřeno 

O státních a ostatních svátcích zavřeno. 

Provozní doba se může lišit.  

 

Shromažďování biologického odpadu je možné ve velkoobjemových kontejnerech umístěných na 

k tomu určených místech, která budou průběžně aktualizována. 

 

Sběr biologických odpadů je prováděn také v rámci sběrného dvora odpadů. 


