
 

 

Informace pro komise místní samosprávy zřizované Statutárním městem 
Hradec Králové 

 
Informace o provozovnách společnosti Hradecké služby a.s., sběrných dvorech a informačním portálu 
www.hradeckesluzby.cz. 

 
 Na území města Hradec Králové jsou v současné době otevřeny celkem 4 sběrné dvory. Občané s 

trvalým bydlištěm na území města zde mohou odpady odkládat zdarma. Totožnost se prokazuje 
předložením občanského průkazu.  

 Obyvatelé okolních obcí či podnikatelé mohou na sběrných dvorech odkládat odpady pouze za 
úplatu. Podnikatelé mohou své odpady odevzdávat výhradně na sběrném dvoře Bratří Štefanů. 

 Na sběrných dvorech mohou občané odkládat veškeré odpady. Zpoplatněno je pouze uložení 
stavebních odpadů. 

 Všechny sběrné dvory přijímají všechny druhy odpadů. Výjimku tvoří sběrný dvůr Na Brně, kde 
z prostorových důvodů nelze přijímat stavební suti a další demoliční odpady. 

 
1. Sběrný dvůr Bratří Štefanů 

1.1 Otvírací doba 
 a) pro občany 
  středa  13:00 – 18:00 
  pátek  13:00 – 18:00 
  sobota    8:00 – 16:00 
 b) pro firmy 
  pondělí 8:00 – 15:30 
  úterý  8:00 – 15:30 
  středa  8:00 – 12:00 
  čtvrtek  8:00 – 15:30 
  pátek  8:00 – 12:00 
 
1.2 Adresa a mapa 
  Adresa: Bratří Štefanů 990, Hradec Králové 

 
 

http://www.hradeckesluzby.cz/


2. Sběrný dvůr Kukleny 
2.1 Otvírací doba 
  úterý    8:00 – 18:00 
  čtvrtek     8:00 – 18:00 
  neděle  13:00 – 18:00 
 
2.2 Adresa a mapa 
  Adresa: Pardubická ulice, Hradec Králové 4 

 

 
 

3. Sběrný dvůr U Labe 
3.1 Otvírací doba 
  pondělí 8:00 – 15:00 
  středa  8:00 – 18:00 
  sobota 8:00 – 18:00 
 
3.2 Adresa a mapa 
  Adresa: Říční ulice, Hradec Králové 2 

 

 
 



4. Sběrný dvůr Na Brně 
4.1 Otvírací doba 
  pátek  8:00 – 15:00 

 
4.2 Adresa a mapa 
  Adresa: ulice Na Brně, Hradec Králové 8 

 

 
 

5. Překládací stanice Temešvár 
5.1 Otvírací doba (pouze pro firmy) 
  pondělí  7:30 – 14:00 
  úterý  7:30 – 14:00 
  středa  7:30 – 14:00 
  čtvrtek  7:30 – 14:00 
  pátek  7:30 – 14:00 
 
5.2 Adresa a mapa 
  Adresa: lokalita Temešvár, HK 2 - Plačice 

 

 
 
 



6. Výkupna papíru Kukleny 

6.1 Otvírací doba 
  pondělí 10:00 – 18:00 
  středa  10:00 – 18:00 
  pátek  10:00 – 18:00 
 
6.2 Adresa a mapa 

Adresa: Pardubická ulice, Hradec Králové 4 
 

 
 
 
 
 
Zpoplatněné odpady pro občany na sběrných dvorech: 

1) Stavební suť – 612 Kč/m3 vč. DPH (na SD Kukleny lze též účtovat dle váhy  342Kč/t vč. DPH) 
2) Stavební materiály obsahující azbest – 3 300Kč/t vč. DPH 
3) Stavební a demoliční odpady – 2 264Kč/t vč. DPH 

 
Stavební a demoliční odpady – veškeré odpady vzniklé stavbou, nebo demolicí – tj. okna, bytová jádra, 
záchody, umyvadla, linoleum, lepenka, vytrhané elektrické kabely, rozbourané zahradní domky atd. 
 
Právnické osoby (firmy) mohou ukládat odpady pouze na základě smlouvu s Hradeckými službami a.s. 
 
 



Veškeré informace naleznete na internetových stránkách: 
www.hradeckesluzby.cz  
 

 
 
Co naleznete v jednotlivých sekcích: 
Tiskové zprávy – seznam novinek a omezení provozních dob provozoven Hradeckých služeb a.s. 
Dostupné služby – seznam služeb, které Hradecké služby a.s. nabízejí zákazníkům 
Provozovny k dispozici – po rozbalení rolovacího tlačítka a vybrání provozovny jsou zobrazeny veškeré 
informace týkající se dané provozovny 
 

 
 
 
 

http://www.hradeckesluzby.cz/


Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů 990, 500 03 Hradec Králové, IČ 25962973, zapsaná u KS v Hradci Králové, odd. B., vložka 2213 
tel.:495 540 040, fax: 495 540 055, GSM: 724 718 899, e-mail: hradeckesluzby@mariuspedersen.cz, www.hradeckesluzby.cz  

Harmonogram svozu odpadu – po vybrání obce/ulice se zobrazí tabulka, ve které je uveden den v týdnu, kdy 
v dané obci/ulici probíhá svoz jednotlivých složek odpadu 
 

 
 
Termín mobilního svozu – po vybrání obce a ulice se zobrazí přesné datum a čas jarního a podzimního 
mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, objemných odpadů a odpadů ze zeleně 
 

 
 
Ceníky – v této sekci je uveden ceník výkupny druhotných surovin Kukleny, ceník zpoplatněných odpadů na 
sběrných dvorech bude doplněn v průběhu měsíce března 2011 
Dokumenty ke stažení – zde je možnost si stáhnou letáky, otvírací doby sběrných dvorů, termíny mobilních 
svozů a jiné informace týkající se Hradeckých služeb a.s. 
Kontakt – zde je uveden kontakt na Hradecké služby a.s. – telefon, fax, email, otvírací doba zákaznického 
centra 
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