
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SVOZU ROSTLINNÉ BIOMASY V RÁMCI PROJEKTU KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ NA ÚZEMÍ 

SPRAVOVANÉM STATUTÁRNÍM MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ 

 
 

Pravidla: 

 

- Právnické osoby mají služby vždy pouze za úhradu.  

Smlouvu s právnickou osobou sjednává obchodní oddělení společnosti Hradecké služby a.s.  

 

- Občané Statutárního města Hradec Králové mají zdarma nárok na umístění 1 kus nádoby o objemu 120, 140 litrů ke každé samostatné bytové jednotce v 

nemovitosti určené k bydlení a k tomuto účelu zkolaudované.  

Na přistavení nádoby k pozemku bez zkolaudované stavby není nárok. Počet bytových jednotek v nemovitosti se dokládá kolaudačním rozhodnutím, event. výpisem 

z katastru nemovitostí, z kterého musí být zřejmé vlastnictví bytové jednotky (může se stát v případě spoluvlastnictví domu více osobami např. SVJ, družstvo atd…). 

 

- Zahrádkářské a chatové kolonie – pro přistavení nádoby platí výše uvedené pravidlo. V případě stavby s číslem evidenčním tzv. E se žádosti posuzují 

individuálně. Není zde povinnost nádobu přistavit. Nádoby se přistavují výhradně ke zkolaudovaným stavbám. Pouze k pozemku se nádoby nepřistavují. 

Hradecké služby a.s. respektují stanoviště nádob převzatá od TS Hradec Králové k 1.1.2015. V případě, že v lokalitě kde se stavba nachází, již je zajišťován svoz 

rostlinné biomasy z nádob a je splněna podmínka kolaudace stavby – lze nádobu přistavit. Svoz nádob je zajišťován výhradně po zpevněných komunikacích. 

V koloniích kde již byl svoz zaveden před rokem 2015, se svoz provádí výhradně z hromadných stanovišť určených dohodou s vedením kolonie. V případě, že zde 

svoz před rokem 2015 neprobíhal, posuzují se žádosti individuálně. Každá kolonie nebo osada či individuální nemovitost má možnost sjednat si službu za úplatu. 

Možnost využít sběrný dvůr mají pouze obyvatelé s trvalým pobytem na území města Hradec Králové či majitelé nemovitostí určených pro individuální rekreaci, 

kteří mají uhrazený poplatek za komunální odpad.      

 

- V případě dvou bytových jednotek v nemovitosti je možné ekvivalentně přidělit nádobu o objemu 240 litrů dohromady pro obě bytové jednotky.  

Pokud není v nemovitosti dostatek prostoru na umístění nádoby lze se dohodnout na využití mezi sousedy. V případě existence dvou a více bytových jednotek 

v nemovitosti má poskytovatel právo rozhodnout o typu nádoby – tj. přidělit nádobu 240 litrů. Není povinnost udělit každé bytové jednotce samostatnou nádobu.  

  

- Zhotovitel je povinen umístit nádobu k nemovitosti do 7 pracovních dnů od podání žádosti občanem. 

Nádoby jsou umísťovány občanům na základě smlouvy o zápůjčce. Od objednání nádoby mají Hradecké služby 7 pracovních dní na přistavení nádoby. Nádoby se 

objednávají osobně či prostřednictvím objednávkového formuláře na www.hradeckesluzby.cz. Po prověření Vašeho nároku budete žadatel kontaktován a bude mu 

sdělen termín přistavení nádoby. 

http://www.hradeckesluzby.cz/


- Pokud mají obyvatelé zájem o další nádobu nad výše uvedený limit, musí si jí pořídit na své náklady. Zhotovitel je povinen zabezpečit v rámci nabídkové ceny i 

odvoz odpadu z těchto nádob (max. objem nádob je definován níže).  

 

 

Prodej nádob 

platnost ceníku od 1.1.2015 do 31.12.2015 

Typ nádoby  
Prodejní cena bez 

DPH 
Prodejní cena včetně DPH 

(21%) 

120 lit BIO 988,29 Kč 1 196 Kč 

240 lit BIO 1 143,56 Kč 1 384 Kč 
 

- Maximální objem nádob na jednu nemovitost, které je zhotovitel povinen občanům zdarma vyprázdnit, je 480 litrů. Nad rámec tohoto objemu je možné sjednat 

individuální smlouvu mezi uživatelem nemovitosti a zhotovitelem. Cena za službu nad rámec povinnosti Zhotovitele: 

 

Svoz v nádobách, pravidelný, území města Hradec Králové - Hradecké služby a.s. - občané                                             

platnost ceníku od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 

Ceníková cena 2015 BIO - samostatně počet svozů interval cena bez DPH cena s DPH 15% 
 

 

P140 nádoba 140 litrů 39 1xT (období 1.3.-30.11) 820,00 Kč 943,00 Kč 
 

 

P240 nádoba 240 litrů 39 1xT (období 1.3.-30.11) 1054,00 Kč 1212,10 Kč 
  P1100 Nádoba 1100 litrů 39 1xT (období 1.3.-30.11) 4008,00 Kč 4609,20 Kč   

        

 

Cena obsahuje pronájem nádoby. Zahrnuje odvoz a využití BRKO do maximálního objemu nádoby. Přílože obsluha vozidla nebude odebírat. 

  

 

- sběrné nádoby budou vyváženy minimálně 1x týdně v období od 1.3. do 30.11. každého kalendářního roku. Svozový harmonogram je uveřejněn na 

www.hradeckesluzby.cz v sekci Harmonogram svozu (odděleně pro každou ulici po zadání jejího názvu lze zjistit kompletní harmonogram svozu veškerých 

komodit umístěných v ulici) 

- bezplatná manipulace se sběrnými nádobami se provádí do vzdálenosti 10-ti m od okraje vozovky, nad 10 m se jedná o zvláštní službu – „vynáška“ – za úhradu, 

která je poskytována na základě individuálního smluvního vztahu mezi občanem a svozovou firmou. Vynáškou a zanáškou se rozumí přenesení sběrných nádob 

pracovníky zhotovitele ze sběrného stanoviště k místu jejich vyprázdnění a zpět, jestliže vzdálenost mezi těmito místy přesahuje 10 m.  

http://www.hradeckesluzby.cz/


 

 

Citace vyhlášky č.  03/2015 města Hradec Králové „O nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování“  

http://www.hradeckralove.org/urad/obecne-zavazna-vyhlaska-c-14-2006-mesta-hradec-kralove 

 

Základní pojmy: 

 odpad ze zahrad a parků odpad převážně biologického původu z údržby zahrad, sadů, parků a lesoparků, který není vhodný ke komunitnímu kompostování (např. 

pařezy atp.), 

 komunitním kompostování systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města, jejich úprava a následné zpracování na 

zelený kompost, 

 zelený kompost = substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, 

 rostlinné zbytky = biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad na území města vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny se 

zeminou, zbytky rostlin, zbytky ovoce a zeleniny, větve dřevin – nasekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem atp.) 

 veřejná zeleň =  parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy 

 sběrný dvůr = zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu, stavební odpad, odpad ze zahrad a parků  a nebezpečný 

odpad, 

 kompostárna = zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat rostlinné zbytky, 

 

 

Povinnosti fyzických osob 

 odpad ze zahrad a parků odkládat na sběrné dvory nebo do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů, 

 

Komunitní kompostování 

 Rostlinné zbytky se v rámci systému komunitního kompostování, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, přednostně kompostují. 

 Pro účely vyhlášky se za kompostování rostlinných zbytků dle systému komunitního kompostování považuje: 

a) domácí kompostování, 

b) odkládání do speciální sběrné nádoby (compostainer pro ukládání rostlinných zbytků), 

c) odkládání v kompostárnách, 

d) odkládání ve sběrných dvorech, 

e) odkládání ve stanovených termínech na určená místa v rámci systému mobilních svozů zajišťovaných městem určenou oprávněnou osobou, 

f) využívání jiným vhodným způsobem v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy  

http://www.hradeckralove.org/urad/obecne-zavazna-vyhlaska-c-14-2006-mesta-hradec-kralove


 Fyzické osoby jsou povinny rostlinné zbytky přednostně kompostovat dle článku 7 odst. 2 této vyhlášky. 

 Rostlinné zbytky odložené v zařízeních ve vlastnictví města budou po úpravě kompostováním jako zelený kompost využity pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně 

na území města. 

 

 

 

 


