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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město Nymburk rozšířilo provozní dobu separačního dvora  

pro potřeby občanů 

 

O rozšíření otevírací doby separačního dvora v Nymburce rozhodla Rada města 

Nymburk na dubnovém zasedání. Vedení města tak reagovalo na praktické požadavky 

občanů, podnikajících fyzických a právnických osob. Separační dvůr od 1. května 2016  

navýšil otevírací hodiny v pracovní dny.  

Ve sběrném dvoře mohou občané Nymburka zdarma (mimo níže uvedený odpad) a firmy  

a občané z jiných obcí za poplatek odevzdat vytříděný a zbytkový odpad. Ve sběrném dvoře 

lze odevzdat také nebezpečné odpady a použité elektrické spotřebiče v rámci zpětného odběru 

elektrozařízení. Služba zpětného odběru elektrozařízení platí pro občany z celé ČR a je 

zdarma. 

„Nepřijatelné je odložení objemného odpadu u boxů s kontejnery na komunální odpad nebo 

tříděný odpad, tedy papír, plast, sklo, kde městu Nymburk tak vznikající náklady na 

dodatečný svoz ve výši 750 tisíc korun ročně,“ upozornil radní Zdeněk Vocásek a dodal: 

„Myslím, že častokrát jde pouze o pohodlnost některých lidí. Nebuďme k takovému chování 

lhostejní. V obdobných případech volejte městskou policii 156. Za 750 tisíc by město mohlo 

vytvořit nová parkovací místa, či obnovit chodníky.“  

Pro odvoz objemného odpadu, například bytového jádra, nábytku, suti, je možné využití 

odvoz technickými službami. Více informací na www.ts-nymburk.cz. 

 

Provozní doba separačního dvora 

Pondělí 6:00 - 18:00  

Úterý 6:00 - 14:30  

Středa 6:00 - 14:30  

Čtvrtek 6:00 - 14:30  

Pátek 6:00 - 18:00  

Sobota 7:00 - 12:00  
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Technické služby pravidelně přistavují a odváží kontejnery na velkoobjemový odpad. Tato 

služba je pro občany zdarma a funguje v následujících termínech:  

První sobota v měsíci 

7:00 - 9:30 Habeš vlečka  

7:30 - 10:00 Drahelice zbrojnice  

8:00 - 10:30 Tyršova - zimní stadion  

8:30 - 11:00 Všechlapský vrch  

9:00 - 11:30 Hálkova  

Druhá sobota v měsíci 

7:00 - 9:30U hvězdárny  

7:30 - 10:00U vodárny  

8:00 - 10:30U Lidušky  

8:15 - 10:40Lodice - parkoviště  

8:30 - 11:00Jičínská – viadukt 

 

Které odpady přijímá sběrný dvůr v Nymburce? 

Objemný odpad – odpad, který se svým rozměrem nevejde do klasické popelnice - matrace, 

linolea, sedací soupravy, koberce, umyvadla, WC.  

 

Nebezpečný odpad 

160113 - brzdová kapalina  

200127 - barvy, lepidla, pryskyřice  

160114 - chladicí kapalina  

130206 - motorové a převodové oleje  

150110 - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  

200113 - rozpouštědla  
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150202 - sorbent  

200114 - kyseliny  

Veškeré nebezpečné odpady se vybírají pouze v originálních obalech a pneumatiky pouze bez 

disku.  

 

Zpětný odběr EEZ – ELEKTROVIN, ASEKOL, ECOBAT, EKOLAMP 

• velké a malé domácí spotřebiče 

• nářadí a nástroje (lednice, pračky, vysavače, mikrovlnné trouby, sporáky, sekačky, žehličky 

a ostatní domácí spotřebiče) 

• zařízení informačních a telekomunikačních technologií 

• spotřební elektronika 

• hračky, vybavení pro volný čas a sporty (televize, monitory, počítače, rádia, telefony) 

• světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky) 

• baterie (monočlánky, baterie z mobilních telefonů) 

• veškerá elektrozařízení musí být KOMPLETNÍ 

 

Co sběrný dvůr v Nymburce NEPŘIJÍMÁ:  
     

     

• el. bojlery, topidla s olejovou náplní, průmyslové chladničky, mrazáky a ostatní 

elektrozařízení určená pro průmysl, výherní automaty, nekompletní elektrozařízení 
       
 
 
 
 
 
 
 
          27. 4. 2016 v Nymburce 

mailto:olga.vendlova@meu-nbk.cz

