JAK TŘÍDIT A KAM ODEVZDÁVAT
ODPAD Z DOMÁCNOSTI?

Papír, plasty, sklo, nápojové kartony
ukládejte do kontejnerů na tříděný odpad
Ano, prosím
Do
kontejneru
na papír
(označeno
modrou
barvou)

Starý papír
Nezamaštěné
papírové obaly

Celofán
Obalové krabice s plastem
a hliníkem „Tetrapak“

Špinavý a mastný papír
Uhlový papír (kopírák)

Na jednoho obyvatele Prahy se za rok vytřídí asi 18 kg papíru,
díky čemuž se ušetří přibližně 220 tisíc stromů. To odpovídá lesu
o výměře 280 hektarů. (Zdroj: Envis)
Do
kontejneru
na plasty
(označeno
žlutou
barvou)

Perucká 10, Vinohrady

PRAHA 3

Vlkova 35, Žižkov

PRAHA 4

Zakrytá, Spořilov

PRAHA 4

Bartoškova 1/a, Nusle

PRAHA 4

Durychova, Lhotka

PRAHA 5

Puchmajerova, Jinonice

PRAHA 5

Klikatá 1238/90c, Košíře

PRAHA 5

Ke Kotlářce 4, Košíře

PRAHA 6

Proboštská 1, Dejvice

PRAHA 6

Radimova 8, Břevnov

PET lahve
sešlápnuté či
slisované

plasty s příměsí dalších
materiálů

PRAHA 8

Voctářova, Libeň

plastové obaly od
nápojů a jogurtů

polystyren, molitan

PRAHA 9

Pod Šancemi 444/1, Vysočany

igelity

linoleum a další výrobky z PVC

PRAHA 10

Moskevská 418, Vršovice

PRAHA 10

Dřevčická 44, Malešice

PRAHA 10

V Korytech 179, Malešice,
(vjezd do areálu nákl.nádraží
Malešice)

PRAHA 12

Generála Šišky, Modřany

PRAHA 14

Teplárenská 5, Kyje

PRAHA 15

Pražská 38/1321, Hostivař

PRAHA 16

V sudech 1488, Radotín

PRAHA 20

Chvalkovická 3, Praha 20 H.Počernice

obaly od
kosmetických
výrobků
V roce 2005 bylo v Praze vytříděno cca 7 tisíc tun plastů, což
odpovídá přes 6 kg na každého obyvatele města. 6 kg plastů je
např. 1.000 PET lahví. (Zdroj: Envis)
Do
kontejneru
na sklo
(označeno
zelenou
barvou)

PRAHA 2

Ne, díky

Lepenka, kartóny, Fotograﬁcký papír, voskovaný
krabice
papír
Knihy, časopisy

Stabilní sběrny nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy

různé druhy skla

keramika, porcelán

sklenice a láhve,
skleněné lahve od chemikálií
pokud možno bez
kovových či
plastových uzávěrů
tabulové sklo

zrcadla, drátěné sklo, autosklo

Od roku 2004 je v Praze postupně zaváděn na žádost
zpracovatelů skla tříděný sběr čirého skla, jelikož z barevného
nelze již čiré nikdy vyrobit. Zkušební projekt probíhá na
vytipovaných místech a ve všech sběrných dvorech! V roce
2005 bylo vytříděno cca 8 tis. tun barevného a cca 0,5 tis. tun
čirého skla, což odpovídá celkem 7,5 kg skla na každého
obyvatele města.

PRAHA - DOLNÍ
MĚCHOLUPY
PRAHA - DOLNÍ
MĚCHOLUPY
PRAHA - LIBUŠ

Dolnoměcholupská 28,
D.Měcholupy

Areál společnosti
KOMWAG, a.s.
Areál společnosti Pražské
služby, a.s.
Sběrný dvůr
hl.m.Prahy (Pražské služby,
a.s.)
Gruber František - výkup
druhotných surovin
Sběrný dvůr MČ Praha
4 (VS-Ekoprag, s.r.o.)
Sběrný dvůr
hl.m.Prahy (Pražské služby,
a.s.)
Areál společnosti REGIOS,
a.s.
Sběrný dvůr
hl.m.Prahy (Pražské služby,
a.s.)
Sběrný dvůr
hl.m.Prahy (Pražské služby,
a.s.)
Mikapa plus, s.r.o.
Sběrný dvůr
hl.m.Prahy (Pražské služby,
a.s.)
Sběrný dvůr
hl.m.Prahy (Pražské služby,
a.s.)
Areál společnosti Pražské
služby, a.s.
Sběrný dvůr Domeček odpady, s.r.o.
Areál společnosti Papkov
s.r.o.
Sběrný dvůr hl.m.Prahy
(Správa bytových objektů
Praha - Modřany)
Sběrný dvůr hl.m.Prahy (VSEkoprag, s.r.o.)
Areál společnosti AVE CZ,
s.r.o.
Sběrný dvůr hl.m.Prahy
(Technické služby Radotín)
Sběrný dvůr hl.m.Prahy
(Odbor místního
hospodářství ÚMČ Praha
20)
Areál společnosti Mikapa
plus, s.r.o.

Sběrný dvůr
Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy hl.m.Prahy (Pražské služby,
a.s.)
Areál společnosti VSDobronická 892, Libuš
Ekoprag, s.r.o.

Kontaktujte nás
Tento leták najdete také na web stránkách
Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. (ÚEP) http://ekopolitika.cz.
Pro informace o ÚEP volejte 224 826 593, kontaktujte nás
mailem iep@ekopolitika.cz nebo nás navštivte osobně
na adrese Kateřinská 26, Praha 2.
Vytištěno na recyklovaném a chlorem neběleném papíře.

ODPADY

Rádce
p r o
Pražany

a paragrafy

O D P A D J E movitá věc, které se zbavujeme,
případně máme úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Člověk
se zbavuje věcí, pokud je už nepotřebuje, a tak se o ně
přirozeně příliš nestará. Zákony nám ovšem vymezují
řadu povinností při nakládání s odpady.
Tento leták Vám poradí, co dělat s odpady z domácnosti
a jaké právní předpisy se týkají občana a jeho povinností
při nakládání s odpadem.
Neohrozit zdraví ani životní prostředí
První povinností každého z nás je zajistit, aby se
s odpady nakládalo způsobem, který nepoškodí životní
prostředí a neohrozí lidské zdraví.
ZELENÁ ODPADOVÁ HIERARCHIE
aneb základní pravidla odpadové politiky
REDUCE - REUSE - R ECYCLE
REDUKUJ! - Předcházejte vzniku odpadu
např. uvědomělým nakupováním, vyhýbáním
se zboží ve zbytečných obalech nebo
domácím kompostováním.
ZNOVUVYUŽIJ! - Před vyhozením zvažte,
zda věc nemůžete opravit, zda ji dále
můžete využít Vy či někdo jiný, nebo zda ji
věnovat charitě.
RECYKLUJ! - Recyklování činí z materiálů,
které by se staly odpadem, cenné zdroje.
Na skládku nebo do spalovny by měly být uloženy pouze odpady,
které nelze odstranit jinak, nebo u nichž by jiný způsob odstranění
znamenal vyšší riziko pro životní prostředí.
Odpady se třídí podle Katalogu odpadů, který vydává Ministerstvo
životního prostředí ČR.

Tento projekt je realizován s ﬁnančním přispěním Hlavního města Prahy.
Tento leták je pouze informativní a nenahrazuje studium právních předpisů.
Vychází z právního stavu k 1.1.2007.

Kdo zajišťuje sběr odpadů v Praze?
Sběr komunálního odpadu, neboli veškerého odpadu, který
produkují fyzické osoby, jeho přepravu, třídění, využití
a odstraňování má ze zákona povinnost zabezpečit obec
(dle § 4 písm. b zákona č. 185/2001 Sb.). Sledujte webové stránky
hl. m. Prahy (envis.praha-mesto.cz/odpady) a Vaší městské části.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
odevzdávejte bezplatně ve sběrných dvorech hl. m. Prahy,
stabilních sběrnách nebezpečného odpadu nebo v rámci mobilního
sběru nebezpečného odpadu.
ODPADY S POVINNOSTÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU
u některých typů většinou nebezpečných odpadů má výrobce nebo
dovozce ze zákona povinnost zajistit jejich zpětný odběr, bez
nároku na úplatu, nebo vám sdělit jiné místo, kde můžete výrobek
odložit.
Typické nebezpečné látky

Příklady odpadů s
povinností zpětného odběru

baterie a autobaterie

oleje (ne jedlé)

chemikálie

elektrické akumulátory

ředidla

galvanické články a baterie

lepidla

výbojky a zářivky

léky

pneumatiky

obaly od sprejů

elektrozařízení z domácností

znečištěné textilie
obaly s neznámými látkami
(kompletní přehled najdete v Seznamu nebezpečných odpadů stanoveném
Katalogem odpadů, Vyhláška č. 381/2001 Sb.)

OBJEMNÝ A STAVEBNÍ ODPAD
ukládejte do označených velkoobjemových kontejnerů nebo
sběrných dvorů.
HLINÍK
menší množství hliníkového dopadu odebere např.
Toulcův dvůr – středisko ekologické výchovy, Vysoká škola
ekonomická v Praze nebo Ministerstvo životního prostředí.
BIOODPAD Z ÚDRŽBY ZELENĚ
lze bezplatně uložit (v rozsahu do stanoveného limitu) v
kompostárně v Praze 10 Malešicích, Dřevčická ulice 803/25.
AUTOVRAKY
při odhlašování vozidla jste jako majitelé povinni doložit potvrzení
o převzetí autovraku.
Zpracovatelé oprávnění přebírat autovraky jsou např. ﬁrmy:
A.S.A., s.r.o.(Ďáblická 791/89, Praha 8), AUTOTYP Praha,s.r.o.
(Kolbenova 809/31, Praha 14), CZ BIJO, a.s. (Tiskařská 10, Praha 10),
ECO-F, a.s. (Na Švihance 1476/1, Praha 2),
GERA, s.r.o. (Na Ořechovce 45, Praha 6). Kompletní seznam
najdete na adrese http://envis.prahamesto.cz v části „odpady“.

Jak je to s poplatky za sběr odpadů?
Poplatek za komunální odpad vybírá dvakrát ročně vždy
k 15. 6. a k 15. 12. příslušného roku odbor daní, poplatků
a cen Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení poplatku
za odpad. Kontaktujte na 236 003 962 až 972.

Mohu pálit odpad?
Pálení odpadů, včetně odpadu ze zeleně, je na území hl. m. Prahy
zakázáno. Podle zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je možné
pálit bioodpad v obcích, kde jsou podmínky stanoveny obecně
závaznou vyhláškou. Hl.m. Praha takovou vyhlášku nevydalo. Pálit
je možné pouze čisté a proschlé dřevo, které se použije v kamnech
nebo ohništi jako palivo.
Mám další dotazy k nakládání s odpady
Kontaktujte oddělení komunální hygieny Odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy na 236 004 229
nebo na envis.praha-mesto.cz/odpady.

Platím za sběr tříděného odpadu?
Za sběr tříděného odpadu poplatky neplatíte, sběr zajišťuje
a ﬁnancuje Magistrát hlavního města Prahy.
Kam se mám obrátit, když shledám nedostatky v platbě
za odvoz odpadu?
Pro tyto účely byly na Magistrátu hl. m. Prahy zřízeny speciální
linky. Volejte 236 003 954 – 956.
Kde se dozvím, jaká firma mi odváží směsný odpad?
Kontaktní adresa a telefon na svozovou ﬁrmu jsou uvedeny
na nálepce přímo na sběrné nádobě. Tam také směřujte své
dotazy a připomínky k odvozu odpadu.
Co když jsou kontejnery na tříděný odpad stále
přeplněné?
V
tom případě zjedná nápravu úřad Vaší městské části. Po Vaší
urgenci by měl požádat oddělení komunální hygieny Odboru
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy o navýšení
četnosti svozu přeplňovaných kontejnerů.
Mohu ukládat odpad kamkoli?
Soustřeďováním odpadů nebo jiným nakládáním s nimi na
místech, které k tomu nejsou určené (k tomuto náleží i běžné
„odhazování“ odpadků), se dopouštíte přestupku, za který může
být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Úmyslné založení
skládky velkého rozsahu, která například znečistí půdu, může být
kvaliﬁkováno jako trestný čin. V případě nesprávného nakládání
s nebezpečnými odpady se můžete dopustit trestného činu
z nedbalosti.
Kam mám nahlásit černou skládku?
Zaznamenáte-li černou skládku, pálení odpadu, zápach
šířící se ze skládky, sběrného dvora či jiných zařízení, obraťte
se na odbor životního prostředí úřadu příslušné městské části,
na Městskou policii nebo oblastní inspektorát České inspekce
životního prostředí. Můžete-li, pořiďte důkazní materiály
(video, foto; zaznamenejte den, hodinu, druh odpadu,
SPZ apod.).

Důležité zákony a vyhlášky
v oblasti odpadů
Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech

Zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích
Zákon č. 140/1961 Sb.,
Trestní zákon
Vyhláška č. 381/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání
s odpady
Vyhláška č. 376/2001 Sb.
Obecně závazná vyhláška
č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy
(vyhláška o odpadech)

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy

Co upravují
stanoví základní deﬁnice, povinnosti
původců odpadů i zvláštní podmínky pro
nakládání s určitými druhy odpadů
(podle legislativy EU), přestupky a jiné
správní delikty
podmínky pro ukládání pokut a další
skutkové podstaty přestupků
(např. „odhazování“ odpadků kamkoliv)
skutkové podstaty trestných činů
(např. ohrožení a poškození ŽP nebo
nakládání s odpady)
stanoví katalog odpadů a seznam
nebezpečných odpadů
hodnotí nebezpečné vlastnosti odpadů
základní pojmy, systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hl.m. Prahy,
povinnosti fyzických osob a vlastníka
objektu při nakládání s komunálním
odpadem a speciální ustanovení o
stavebním odpadu
poplatek za komunální odpad

