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Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad  

  
Rada města Nymburk na svém posledním zasedání schválila rozšíření stanovišť kontejnerů 
na tříděný odpad. Jedná se o navýšení celkem 20 stanovišť na různých lokalitách po městě.  

Rozšíření stanovišť na tříděný odpad bude vést k lepší optimalizaci svozu tříděného odpadu. 

Zahušťování sítě sběrných míst na vytipovaných místech je jedním z cílů, ke kterým se město 

zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Na základě odborných vyhodnocení a také dle 

požadavku občanů se počet míst rozšíří o 20 nových stanovišť, která přibydou k současným 

49 místům. Cílem je ještě více zkrátit docházkovou vzdálenost a tím zvýšit dostupnost 

kontejnerů na tříděný odpad pro občany v Nymburce.   

„Jestliže to myslíme se tříděním odpadů vážně, tak toto je nutný krok. Občané musí mít co 

nejjednodušší možnost vyhodit svůj vytříděný sběr. V této chvíli se řadíme do horšího 

průměru v rámci Středočeského kraje, doufám, že navýšením počtu sběrných hnízd, tento 

negativní výsledek v objemu vytříděného odpadu zvrátíme. Jsme pochopitelně připraveni se 

zabývat i případnými připomínkami na umístění sběrných nádob na sklo, papír a plast. 

Vyhledávání nových míst byl však poměrně složitý proces, který bral v potaz všechny možné 

aspekty, od dostupnosti vyvážecí techniky, majetkové vztahy až po právě zmiňovanou 

docházkovou vzdálenost,“ informoval starosta PhDr. Pavel Fojtík. 

Na základě posouzení současného stavu bude rozšíření stávajících stanovišť na tříděný sběr v 

následujících lokalitách: 

1. stanoviště v ul. Nad Elektrárnou – plast, papír, sklo, bio.  

2. stanoviště v ul. Kostomlátecká – plast, papír, sklo, bio. Lokalita byla vybrána z důvodu velké 

docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím (K Náplavce). 

3. stanoviště v ul. Obchodní) – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet před křižovatkou 

s ul. Obslužná. 

4. stanoviště na komunikaci z ul. Ke Strouze k bytovým domům, před výměníkem – plast, papír, 

sklo, bio. 

5. stanoviště v ul. U Růžáku – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet v T křižovatce. 

6. stanoviště v ul. Havlíčkova – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet u křižovatky s ul. 

Bedřicha Smetany. 

7. stanoviště v ul. 28. října – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet vedle garáží. 

8. stanoviště v ul. Masarykova – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet vedle štítu 

domu č.p. 901. 

9. stanoviště v ul. Luční – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet proti č.p. 2223. 

10. stanoviště v ul. Petra Bezruče – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet proti č.p. 

1193. 

11. stanoviště v ul. Jasmínová – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2135. 

12. stanoviště v ul. Růžová – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2141. 



 

 

 
Městský úřad Nymburk    Tiskový mluvčí Mob.: 727 983 547        10. 12. 2015 v Nymburce______________________________________ 
Mgr. Petr Černohous  petr.cernohous@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 252 

13. stanoviště v ul. Šeříková – plast, papír, sklo. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2129. 

14. stanoviště v ul. Šeříková – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2132. 

15. stanoviště v ul. Topolová – plast, papír. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2148. 

16. stanoviště v ul. Topolová – plast, papír, sklo. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2151. 

17. stanoviště v ul. Sadová – plast, papír, sklo. Stanoviště se nachází u domu č.p. 2105. 

18. stanoviště u polikliniky Okružní – plast, papír, sklo.  

19. stanoviště v ul. Tyršova – plast, papír, sklo.  

20. stanoviště v ul. krajní – plast, papír, sklo.  

Jednotlivá stanoviště byla projednána společně s Technickými službami, a to zejména 

z pohledu naplněnosti kontejnerů, četnosti jejich svozů a zlepšení dostupnosti pro obyvatele 

žijící v daných lokalitách. Realizace některých nových stanovišť již započala a dokončení 

všech se předpokládá v příštích měsících. 
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