Pravidla přistavování nádob na odpad pro město Hradec Králové
1. Směsný komunální odpad (dále jen „SKO“)
1.1.
Rodinné domy
1.1.1. Zkolaudované
1.1.1.1. V nemovitosti jsou hlášené osoby k pobytu dle ust. § 10b odst. 1 písm. a) zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1 (dále jen
„ hlášené osoby k pobytu“) – na základě žádosti hlášené osoby k pobytu v
nemovitosti se přistaví nádoby na SKO dle pravidla 30 litrů/ hlášená osoba k pobytu
(1-4 hlášené osoby k pobytu = 120 litrů, 5-8 hlášených osob k pobytu 240 litrů).
V případě, že žadateli nestačí objem a kapacita nádob dle výše uvedených pravidel, má
žadatel možnost další nádoby uhradit dle platného ceníku vyhlášeného poskytovatelem
služby. Výjimku tvoří situace, kdy je v oblasti zajišťován 14 denní svoz v rámci projektu
„Třídíme v Hradci“. V takovém případě mají žadatelé nárok na další nádobu na popel
(110 nebo 120 litrů) nebo na dvojnásobný objem nádob na SKO (240 litrů nebo 2x 120
litrů) v těchto případech:
a) topí tuhými palivy
b) nemovitost prokazatelně užívá a je v ní hlášena k pobytu dle ust. § 10b odst.
1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo osoba
s inkontinencí.
Žádost o zvýšení kapacity nádob na SKO posuzuje příslušný odbor Magistrátu města
Hradec Králové na základě písemné žádosti a vyjádření poskytovatele služby.
1.1.1.2. V nemovitosti nejsou žádné hlášené osoby k pobytu – V takovém případě je
přistaven max. jeden kus nádoby na SKO o objemu max. 120 litrů. Poskytovatel služby
má možnost zvolit i menší objem nádob minimálně však 60 litrů. Pokud žadatel
požaduje více, má možnost si další nádoby uhradit dle platného ceníku. Žadatel je
povinen doložit, že je vlastníkem příslušné nemovitosti, a to předložením výpisu
z katastru nemovitostí ne starším než 6 měsíců.
1.1.2. Nezkolaudované nemovitosti – žadatel je povinen doložit, že je vlastníkem příslušné
nemovitosti a že má hlášený pobyt na území města Hradec Králové dle ust. § 10b
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Dle ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
platí, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3.
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky po
dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

odst.1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Pokud žadatel výše uvedené skutečnosti doloží, přistaví se max. jeden kus
nádoby na SKO o max. objemu 120 litrů s intervalem svozu 1 x 7 dnů nebo s intervalem
svozu 1 x 14 dnů, pokud je oblast zařazena do projektu „Třídíme v Hradci“. Pokud
žadatel nedoloží, že je vlastníkem příslušné nemovitosti a že má na území města
Hradec Králové pobyt dle ust. § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nepřistavuje se žádná nádoba.
Žadatel má možnost uzavřít smlouvu s poskytovatelem služby dle platného ceníku.
1.2.

Stavby pro individuální rekreaci

1.2.1. V nemovitosti jsou hlášené osoby k pobytu – v případě, že se jedná o lokalitu
uvedenou na seznamu míst, kde se zajišťuje svoz a existuje zde zpevněná pozemní
komunikace, která je způsobilá pro těžkou techniku, splňuje potřeby průjezdného
profilu a je průjezdná nebo má vybudované obratiště – nádoba na SKO se přistaví dle
pravidla 30 litrů/ hlášená osoba k pobytu. V ostatních případech bude určeno společné
místo pro odkládání odpadů.
1.2.2. V nemovitosti nejsou hlášené osoby k pobytu – nádoba se nepřistavuje. Uživatelům
je určeno společné místo pro odkládání odpadů. V případě, že takové místo nelze
z technických či organizačních důvodů zřídit a v lokalitě se zajišťuje svoz a existuje
zde zpevněná pozemní komunikace, která je způsobilá pro těžkou techniku, splňuje
potřeby průjezdného profilu a je průjezdná nebo má vybudované obratiště, nebude
zřizováno společné místo pro odkládání odpadů a může být přistavena nádoba na SKO
o objemu 120 litrů pro příslušnou nemovitost.
1.3.

Bytové domy:

1.3.1. Zkolaudované – přistavují se nádoby na SKO dle pravidla 30 litrů/ hlášená osoba
k pobytu nebo 30 hlášených osob k pobytu/nádoba 1100 litrů.
1.3.2. Nezkolaudované – do doby kolaudace je vlastník nemovitosti nebo stavebník povinen
uzavřít smlouvu s poskytovatelem služby. Po kolaudaci je přistaven odpovídající počet
nádob na SKO dle odstavce 1.3.1.

2. Biologicky rozložitelný odpad (dále jen „BRKO“)
2.1.

Rodinné domy

2.1.1. Zkolaudované
2.1.1.1. V nemovitosti jsou hlášené osoby k pobytu – na základě registrace se přistaví
zdarma nádoba 120 litrů na BRKO. V případě požadavku na další nádobu může
hlášená osoba k pobytu zakoupit nebo pronajmout jednu další nádobu do celkového
objemu 240 litrů na jednu nemovitost, z kterých je odpad odvážen zdarma. Další
nádoby již musí být uhrazené dle platného ceníku poskytovatele služby.
2.1.1.2. V nemovitosti nejsou hlášené osoby k pobytu – žadatel je povinen doložit, že je
vlastníkem příslušné nemovitosti a že je hlášen k pobytu jinde na území města
Hradec Králové dle ust. § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že žadatel doloží výše uvedené
skutečnosti, potom se přistaví nádoba o objemu 120 litrů na BRKO.
2.1.2. Nezkolaudované – nádoba se nepřistavuje. Pokud má žadatel zájem o přistavení
nádoby, má možnost si službu uhradit u poskytovatele dle platného ceníku.
2.2.
Stavby pro individuální rekreaci
2.2.1. V případě, že se jedná o lokalitu, kde se zajišťuje svoz a existuje zde zpevněná
pozemní komunikace, která je způsobilá pro těžkou techniku, splňuje potřeby
průjezdného profilu a je průjezdná nebo má vybudované obratiště – přistaví se nádoba
120 litrů na BRKO. V případě požadavku na další nádobu může žadatel zakoupit nebo
pronajmout jednu další nádobu do celkového objemu 240 litrů na jednu nemovitost,
z kterých je odpad odvážen zdarma. Další nádoby již musí být uhrazené dle platného
ceníku poskytovatele služby. V případě nesplnění výše uvedené podmínky existence
zpevněné pozemní komunikace nejsou nádoby přistavovány.
2.3.

Bytové domy – pouze zkolaudované nemovitosti:

.
2.3.1. Bytové domy – v případě, že je v lokalitě zajišťován svoz bioodpadu, přistaví se nádoby
o objemu 240 litrů na BRKO na 10 bytů – 1 ks/10 bytů. V případě požadavku na další
nádobu může žadatel zakoupit nebo pronajmout jednu další nádobu do celkového
objemu 480 litrů na 10 bytů, z které je odpad odvážen zdarma. Další nádoby již musí
být uhrazené dle platného ceníku poskytovatele.

3.

Tříděný odpad – papír, plasty, sklo

3.1.

Veřejná hromadná stanoviště – pro umístění nádob na veřejně přístupných
stanovištích musí žadatel vždy požádat prostřednictvím příslušné komise místní
samosprávy.

3.2.

Individuální stanoviště

3.2.1. Rodinné domy - zkolaudované
3.2.1.1.

3.2.1.2.

V nemovitosti jsou hlášené osoby k pobytu – přistaví se nádoby na plast a papír
nebo pytle dle individuální volby na www.tridimevhradci.cz. Je zde obdobné
pravidlo jako u směsného odpadu = 30 litrů/hlášená osoba k pobytu (1-4 hlášené
osoby k pobytu = 120 litrů, 5-8 hlášených osob k pobytu 240 litrů).
V nemovitosti nejsou hlášené osoby k pobytu – žadatel musí doložit, že je
vlastníkem příslušné nemovitosti a že je hlášen k pobytu jinde na území města
Hradec Králové dle ust. § 10b odst.1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že žadatel výše uvedené
skutečnosti doloží, přistaví se nádoba na plast a papír nebo pytle dle individuální
volby na www.tridimevhradci.cz o objemu 120 litrů. Pokud žadatel výše uvedené
skutečnosti nedoloží, nepřistavuje se žádná nádoba. Žadatel má možnost uzavřít
smlouvu s poskytovatelem služby dle platného ceníku.

3.2.2. Rodinné domy - Nezkolaudované

3.2.2.1.

žadatel musí doložit, že je vlastníkem příslušné nemovitosti a že je hlášen k pobytu
jinde na území města Hradec Králové dle ust. § 10b odst.1 písm. a) zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
žadatel výše uvedené skutečnosti doloží, přistaví se nádoba na plast a papír nebo
pytle dle individuální volby na www.tridimevhradci.cz o objemu 120 litrů. Pokud
žadatel výše uvedené skutečnosti nedoloží, nepřistavuje se žádná nádoba. Žadatel
má možnost uzavřít smlouvu s poskytovatelem služby dle platného ceníku.

Stavby pro individuální rekreaci

3.2.3.
3.2.3.1.

3.2.3.2.

V nemovitosti jsou hlášené osoby k pobytu – v případě, že se jedná o lokalitu,
kde se zajišťuje svoz a existuje zde zpevněná pozemní komunikace, která je
způsobilá pro těžkou techniku, splňuje potřeby průjezdného profilu a je průjezdná
nebo má vybudované obratiště – přistaví se nádoby na plast a papír nebo pytle dle
individuální volby na www.tridimevhradci.cz. Je zde obdobné pravidlo jako u
směsného odpadu = 30 litrů/hlášená osoba k pobytu (1-4 hlášené osoby k pobytu
= 120 litrů, 5-8 hlášených osob k pobytu 240 litrů). V případě nesplnění výše
uvedené podmínky je určeno společné místo pro odkládání odpadů.
V nemovitosti nejsou hlášené osoby k pobytu – nádoba se nepřistavuje.

Obecné informace a pravidla:
-

-

-

-

-

Poskytovatel služby odváží odpad pouze z nádob opatřených identifikačním kódem
(nebo příslušnou platnou svozovou známkou) a zaregistrovaných do systému svozu.
Z neregistrovaných nádob není odpad odvážen.
Žádost o přistavení nádob na odpad lze podat osobně, telefonicky či e-mailem na
adrese: Hradecké služby a.s., bratří Štefanů 990, Hradec Králové, tel. 495540404,
e-mail: hrs@mariuspedersen.cz nebo elektronicky prostřednictvím portálu
www.tridimevhradci.cz
Žádost o zvýšení kapacity nádob lze podat písemně či e-mailem na adrese Hradecké
služby a.s., bratří Štefanů 990, Hradec Králové, tel. 495540404, e-mail:
hrs@mariuspedersen.cz nebo na adrese Magistrát města Hradec Králové,
Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové, Tel.: +420 495 707 111,
Fax: +420 495 707 100, e-mail: posta@mmhk.cz
Nádoby se přistavují do 5 pracovních dnů od kladného vyřízení žádosti.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání uzavírají smlouvu dle platného
ceníku s vybraným poskytovatelem služby.
Obyvatelé města – postupuje se dle výše uvedených pravidel a vyhlášky města.
Oprávněná osoba Hradecké služby a.s. odborně posuzuje splnění podmínky pro
zajištění svozu odpadu z pohledu sjízdnosti (dostatečný profil komunikace, místo pro
otočení, stavební provedení a únosnost komunikace, ochranná pásma …..).
Svozové oblasti jsou k dispozici na www.tridimevhradci.cz.

