
 

 

 
Městský úřad Nymburk    tisková mluvčí Mob.: 607 084 588        10. 12. 2015 v Nymburce______________________________________ 
Mgr. Olga Vendlová  olga.vendlova@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 359 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Třídění od domu rozšiřujeme na celé město 

Město ve spolupráci s technickými službami zařadí centrum města, Drahelice a Zálabí do 

svozu tříděného odpadu od domu letos v říjnu. Již v září budou zájemcům do těchto lokalit 

rozvážet nádoby na plast a papír. Občané po registraci dostanou speciální nádoby zdarma. 

Cílem je nezdražovat poplatek za svoz komunálního odpadu při každoročním zdražováním 

skládkovného, tedy vyprodukovat méně směsného odpadu díky třídění.  

„Pokrytím centra města, Drahelic a Zálabí rozšiřujeme sběr tříděného odpadu na celý 

Nymburk. Úspěšně tím završujeme naše dvouleté snažení o zefektivnění třídění odpadů 

a snížení množství odpadu komunálního. To je totiž cesta k zajištění nižší ceny pro 

koncového uživatele,“ uvedl místostarosta města Mgr. Bořek Černý, který se odpadovým 

hospodářstvím a jeho modernizací zabývá také v rámci Komunálního odpadového družstva. 

Likvidace komunálního odpadu stála město v roce 2021 800 Kč/1 t, letos dochází k nárůstu 

ceny skládkovného na dvojnásobek.  

Zájemci mají možnost se registrovat na webu města: Město a jeho správa/Odpadové 

hospodářství/Systém sběru tříděného odpadu od domů http://www.mesto-

nymburk.cz/anketa_popelnice/?fbclid=IwAR3JLHTPNxiAmehqNdK6pJzFnQemiZuz2xQNJ

CyXSt5Wi0-xqg1EIDulOPw nebo na telefonním čísle 325 501 210. Třídenní distribuce 

nádob začne 6. září od 15 hodin Na Rejdišti pro lokalitu centra a skončí 8. září v 18 hodin Na 

Bělidlech pro lokalitu Zálabí. Podrobný rozpis distribuce i návod na registraci byl obyvatelům 

dotčených lokalit doručen do schránek. Nádoby budou po registraci vydávány zdarma. Pokud 

se zájemci nestihnou dostavit v termínech distribuce, mohou si nádoby individuálně 

vyzvednout ve sběrném dvoře technických služeb.  

Harmonogram svozu odpadů, který počítá se svozem směsného komunálního odpadu 1x za 

dva týdny, bude od října platit i pro tyto tři lokality. Podrobné informace k distribuci nádob 

na plast a papír a ke svozu odpadu najdete na webu města v sekci Odpadové hospodářství.  

 

TS provedou distribuci nádob dle následujícího harmonogramu:  
Centrum města 
6.9.2022 15:00 - 16:30 hod. Na Rejdišti  
16:30 - 18:00 hod. parkoviště u Hálkova divadla (ZŠ Tyršova)  
Drahelice 
7.9.2022 15:00 - 16:30 hod. K Náplavce/Kostomlátecká  
16:30 - 18:00 hod. Na Hroudách/Františka Přítele  
Zálabí  
8.9.2022 15:00 - 16:30 hod. Dlabačova/U Hřiště  
16:30 - 18:00 hod. Na Bělidlech (před hvězdárnou) 
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