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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad a pytlový sběr 

Na svém posledním zasedání schválila Rada města Nymburk rozšíření stanovišť 

kontejnerů na tříděný odpad a umístění kontejnerů na pytlový sběr. 

Rozšířením stanovišť na tříděný odpad a umístění pytlového sběru na vytipovaných místech 

má vést k optimalizaci svozu tříděného odpadu. Zahušťování sítě sběrných míst je jedním 

z cílů, ke kterým se město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Na základě posouzení 

současného stavu bude rozšíření stávajících stanovišť na tříděný sběr v následujících 

lokalitách: 

1) stanoviště v ulici Pivovarní – plast, papír, sklo, bio.  

Stanoviště se bude nacházet u pivovarní zdi, v místě křížení ulice Pivovarní a Pístecké. 

Lokalita byla vybrána z důvodu velké docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím na 

separovaný sběr (Na Bělidlech, U Početky). 

2) stanoviště v ulici U Růžáku – plast, papír, sklo, bio.  

Stanoviště se bude nacházet ve vnitrobloku domů. Lokalita vybrána z důvodu velké 

docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím separovaného sběru (Mládežnická,  

U Stadionu, Separační dvůr). 

3) stanoviště v ulicích Raisova a Poděbradská – plast, papír, sklo, bio.  

Stanoviště se bude nacházet ve spojovací ulici, mezi ulicemi Poděbradská a Raisova. 

Lokalita vybrána na žádost obyvatel žijících v dané lokalitě z důvodu nedostatečné 

kapacity kontejnerů v ulici Masarykova. 

Umístění kontejnerů na pytlový sběr, bude rozšířeno o dvě nová stanoviště z důvodu zlepšení 

dostupnosti občanům zapojených do adresného separovaného sběru: 

1) stanoviště v ulici Dělnická – umístění za dům č.p. 1881 

2) stanoviště v ulici Pístecká – umístění za dům č. p. 1600. 

„Tímto korkem opět zvyšujeme dostupnost nádob na tříděný odpad v Nymburce. Na základě 

odborných vyhodnocení a zejména na základě požadavků od občanů rozšiřujeme stanoviště 

kontejnerů na tříděný odpad ze současných 43 na 46 míst. Díky dotaci byly též nakoupeny 

kontejnery na pytlový sběr, který se o dvě stanoviště rozšíří. Cílem je opět zkrátit 

docházkovou vzdálenost,“ informoval starosta PhDr. Pavel Fojtík. 

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

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

žijících v daných lokalitách. Realizace nových stanovišť se předpokládá v průběhu dubna.   
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