
(ZNE)UŽIVATELÉ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPAD EM 
 

Vedení společnosti EKOLTES Hranice, a.s. řešilo v minulosti stížnosti na neprůjezdnost Masarykova 
náměstí v Hranicích v době svozu komunálního odpadu. Prvním krokem byla změna časového harmonogramu 
svozu, aby se nesetkával na náměstí s dopravní špičkou. Druhým krokem byl terénní průzkum. Stav náměstí 
krátce před svozem posuďte sami (viz. foto). Nepořádek v okolí odpadových nádob ztěžuje práci 
zaměstnancům společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a prodlužuje se tak časový interval, po který se svozové 
vozidlo zdržuje na náměstí. Velmi často se popeláři setkávají s odpadem, který do komunálního odpadu nepatří, 
a který nelze do svozového vozu naložit. Nejčastěji jde o objemný odpad a elektrospotřebiče, takový odpad je 
občan povinen odevzdat ve sběrném dvoře. Možnost uložit na sběrném dvoře vybraný odpad bezplatně mají 
pouze občané města Hranic a okolních obcí se smlouvou. Pro podnikatele je služba sběrného dvora 
zpoplatněna. 

Odpad patří do nádob k tomu určených, tzn. směsný komunální odpad do popelnice a separovaný 
odpad do nádob na separovaný odpad. Komu nestačí objem nádoby, měl by se v první řadě zamyslet nad tím, 
zda je schopen svou produkci směsného komunálního odpadu snížit, např. tříděním. Pokud ne, měl by si zajistit 
větší nebo více nádob. Svoz pytlů je možný pouze v zahrádkářských koloniích (dle platné Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2004), mimo lokality uvedené ve vyhlášce nemá společnost EKOLTES Hranice a.s. povinnost 
pytle svážet. 

Kromě fyzických osob chceme touto výzvou apelovat i na místní podnikatele, kteří se mnohdy chovají 
jako "černí pasažéři" ve vztahu k systému svozu komunálního odpadu obce. Pod rouškou tmy, plní občanské 
popelnice i nádoby na separovaný odpad, odkládají odpad v anonymních pytlích na ulici a činí tak nelegálně. 
Nádoby na separovaný odpad v kontejnerových hnízdech jsou součástí městem zavedeného systému nakládání 
s komunálním odpadem a nejsou určeny na odpad z podnikání. Rozhodně nechceme fyzické a právnické osoby 
oprávněné k podnikání odrazovat od třídění odpadu, mají možnost si u společnosti EKOLTES Hranice, a.s. 
sjednat smlouvu na svoz separovaného odpadu přímo z místa provozovny nebo jeho uložení ve sběrném dvoře. 
Společnost EKOLTES Hranice, a.s. zajišťuje technické služby pro město už 21 let, nabídku služeb najdete na 
stránkách www.ekoltes.cz. 
 

Pomozte nám udržet Hranice krásné a čisté! 
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