
 
  
 

VÁŽENÍ OBYVATELÉ NYMBURKA 
PŘIPRAVUJEME ZMĚNU VE SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  

 
Město Nymburk v loňském roce zavedlo systém sběru tříděného odpadu přímo od domů. Jedná se o třídění papíru 
a plastu do speciálních nádob přímo u domů (rodinné domy). Tento systém má za cíl snížení množství komunálního 
odpadu ukládaného na skládku, a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Zároveň je opatřením proti 
neúměrnému navyšování poplatku za svoz odpadu. 
 
Vaše ulice byla vybrána jako další lokalita pro systém sběru tříděného odpadu přímo od domů. Nový způsob třídění 
odpadů a jeho svoz se týká i Vašeho čísla popisného. Změna se týká pouze rodinných domů v dané lokalitě, nikoliv 
bytových. Přímo u svého domu budete mít k dispozici sběrné nádoby na plast, papír a komunální směsný odpad. 
Technické služby mají prozatím k dispozici 950 popelnic na plast a 950 na papír.  
Celý projekt bude spuštěn od 1. září 2021. 
 
 

Co je nyní třeba udělat: 

ZAREGISTRUJTE se na webu města (Město a jeho správa/Odpadové hospodářství/Systém sběru tříděného odpadu od 
domů) nebo na telefonním čísle 325 501 210, e-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz a od poloviny července si můžete 
vyzvednout nádoby na zmíněné dvě komodity ve sběrném dvoře TS (Drahelická 230, 288 02 Nymburk) nebo dle 
harmonogramu rozvozu nádob (na druhé straně tohoto letáku). Nádoby na papír, plasty jsou vydávány zdarma na 
základě smlouvy o výpůjčce.  
 
V případě, že nevyužijete možnosti zapůjčení nádob na tříděné odpady, bude svoz směsného komunálního odpadu 
přesto probíhat jednou za 2 týdny (dle harmonogramu svozu). V případě mimořádně většího množství odpadu lze 
využít sběrných míst, anebo ho odvést na sběrný dvůr TS, Drahelická 230, Nymburk. 
 
 
Harmonogram a organizace svozu ve spojitosti s tímto systémem 

1. Svozový den směsného komunálního odpadu 1 x za dva týdny (vždy ve středu v sudý týden).  

2. Svozový den s plasty je 1 x za čtyři týdny ve středu. 

3. Svozový den s papírem je 1 x za čtyři týdny ve středu. 

4. Svozový den s bioodpadem je 1 x za týden vždy v úterý. 

Podrobný rozpis na druhé straně letáku 

 

 
Kam se v případě dotazů obrátit: 

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách města Nymburk v sekci „Odpadové hospodářství“ 
(Město a jeho správa/Odpadové hospodářství/Systém sběru tříděného odpadu od domů) nebo na telefonním čísle 
325 501 210, e-mail: pavel.bednar@meu-nbk.cz, TS Nymburk – telefon: 325 517 961, e-mail: info@ts-nymburk.cz,   
 
 

Děkujeme, že třídíte odpad!  
 
 
Ing. Jiří Konhefr 
Město Nymburk, Městský úřad 
Odbor správy městského majetku 
Náměstí Přemyslovců 163 
288 02 Nymburk 



 

 

Svoz tříděného odpadu přímo od domů 2021 
 
Nově od 1. září 2021 zaveden v ulicích: Purkyňova, Jičínská, Máchova, Dobrovského, Ferdinanda Schulze, Husova, 28. října, 
Komenského, Zbožská (po koleje), Nerudova, Tylova, Vorlíčkova, Otakara Theera, Za Drahou, Potoční, V Kolonii, Husova, 2. 
května, Hálkova, Havlíčkova, Resslova, Bedřicha Smetany, Palackého třída, Antonína Dvořáka, Petra Bezruče, Maršála Koněva, Na 
Splavech, Svatopluka Čecha, Sladkovského, U vlečky, Hrabalova, U Cukrovaru, Poděbradská, Třebízského, Kramolínova, Boženy 
Němcové, Masarykova, Raisova, Černohorského, Luční, Labská, Brigádnická, Pobřežní, Jižní, Rohovládova, Zahradní, V 
Zahrádkách, Kopretinová, Ječná, Žitná, Chrpová, Šípková, Maková. Dále lokality Všechlapský vrch (Velelibská, Všechlapská, 
Železničářů, Zdonínská) a Babín (Kaprová, Pstruhová, Osiková, Parmová, K Lávce, U Mrliny). 

 

01.09.2021 komunální odpad 02.11.2021 BIO 

07.09.2021 BIO 03.11.2021 papír 

08.09.2021 papír 09.11.2021 BIO 

14.09.2021 BIO 10.11.2021 komunální odpad 

15.09.2021 komunální odpad 16.11.2021 BIO 

21.09.2021 BIO 17.11.2021 plast 

22.09.2021 plast 23.11.2021 BIO 

28.09.2021 BIO 24.11.2021 komunální odpad 

29.09.2021 komunální odpad 30.11.2021 BIO 

05.10.2021 BIO 01.12.2021 papír 

06.10.2021 papír 07.12.2021 BIO 

12.10.2021 BIO 08.12.2021 komunální odpad 

13.10.2021 komunální odpad 14.12.2021 BIO 

19.10.2021 BIO 15.12.2021 plast 

20.10.2021 plast 21.12.2021 BIO 

26.10.2021 BIO 22.12.2021 komunální odpad 

27.10.2021 komunální odpad 28.12.2021 BIO 

  29.12.2021 papír 

 
 
TS provedou registrovaným zájemcům rozvoz nádob do zmíněných lokalit dle harmonogramu vždy od 17 hodin. 
Pokud vám nevyhovuje uvedený den, můžete si nádoby vyzvednout ve sběrném dvoře TS (Drahelická 230, 288 02 
Nymburk). Nádoby na papír, plasty jsou vydávány zdarma na základě smlouvy o výpůjčce (připravte si občanský 
průkaz nebo jiné prokázání vztahu k dané nemovitosti).   

 
 

Plán rozvozu nádob na tříděný odpad papír a plast do domu 
 

 
20.07.2021 Křižovatka ulic Máchova – Otakara Theera 

21.07.2021 Křižovatka ulic Komenského – Purkyňova 

27.07.2021 Křižovatka ulic 28. řijna – Hálkova 

28.07.2021 ulice Komenského – před základní školou 

03.08.2021 Křižovatka ulic Poděbradská – U Cukrovaru 

04.08.2021 Křižovatka ulic U Cukrovaru – Dvořákova 

10.08.2021 ulice Za Drahou (za Adélou) 

11.08.2021 ulice U Mrliny 

  

Na uvedených místech bude přistaveno vozidlo s nádobami na tříděný odpad vždy od 15.00 do 18.00 hod. 
 

 


