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O odpad ob čana se Brno postará. 

Pro každého občana starost o odpad končí u popelnice, či kontejneru nebo na sběrném středisku 
odpadů. Však se o něj někdo postará. A kdo to je? Zákon ukládá obci či městu postarat se o odpad, 
který vyprodukují občané na jejich území. A město si pak musí s tímto úkolem poradit. Jak je to v Brně 
a co vše se pod staráním se o odpad skrývá? 

Město musí nastavit systém a pravidla jaký odpad a kam mají občané odkládat. Základním pravidlem 
je obecně závazná vyhláška č.1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 

Město musí zajistit, aby tento systém fungoval. Základem systému jsou:  
– svoz směsného komunálního odpadu z popelnic 
– svoz materiálově využitelných složek komunálního odpadu 
– sběrná střediska odpadů 

Úkolem města je zajištění přistavení nádob – popelnic a kontejnerů nákupem či jejich pronájmem, 
zajištění pravidelného svozu odpadu, jeho využití nebo odstranění, prodej tříděného odpadu 
k materiálovému využití a veškerá zákonná evidence toku odpadů. Nedílnou součástí systému je i 
likvidace černých skládek. 
 
Svoz sm ěsného komunálního odpadu 
Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění využitelných složek, 
nebezpečných složek a objemného odpadu. Město zajišťuje nákup či pronájem nádob – popelnic či 
kontejnerů o objemu 60 -1100 litrů a jejich přistavení k  domům. Na území Brna jich bylo ke konci roku 
2012 rozmístěno 54 147. Úkolem města je rovněž zajistit pravidelný svoz směsného komunálního 
odpadu prostřednictvím firmy provádějící svoz odpadu jednou až třikrát týdně v závislosti na typu 
zástavby. Město musí zajistit i likvidaci či využití směsného odpadu. Brno patří mezi 3 města v České 
republice, kde je směsný odpad využíván k výrobě tepelné a elektrické energie, které jsou dodávány 
do centrálního zásobování teplem a rozvodné elektrické sítě. 
Sběr materiálov ě využitelných složek tj. t říděného odpadu  
Materiálově využitelné složky komunálního odpadu jsou odpady, které lze využít například k recyklaci 
(odpad je zpracováván na výrobky nebo materiály). Recyklace znamená pro město zdroj příjmů, 
protože za vytříděné komodity dostane zaplaceno od firem, které je dále zpracovávají. Především je 
ale recyklace šetrnější k životnímu prostředí, protože se některé druhy zboží nemusí vyrábět z nové 
suroviny. To méně vyčerpává její přírodní zdroje a spotřebuje se také méně energie a vody. 
V Brně se takto sbírá papír, PET lahve, nápojové kartony, hliníkové obaly od nápojů, sklo a textil. Sběr 
nápojových kartonů a plechovek od nápojů byl zahájen v roce 2010. 
Do žlutých kontejnerů či velkých drátěných kontejnerů lze uložit PET lahve, nápojové kartony a 
plechovky od nápojů. Modré kontejnery slouží k odkládání papíru, do zelených patři sklo, které se třídí 
na barevné a čiré.  Město Brno rovněž vybudovalo šest stanovišť podzemních kontejnerů, kam lze 
odložit papír, PET lahve, nápojové kartony, hliníkové obaly od nápojů a sklo (čiré i barevné 
dohromady).  
Aby se docházková vzdálenost ke sběrným nádobám a kontejnerům zkrátila, město postupně 
zahušťuje jejich síť.  

POČET KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD 

  2010 2011 2012 

Papír 959 1039 1088 

PET 909 971 1020 

Sklo (Počet dvojic kontejnerů) 890 890 930 

Textil 99 99 99 



 
Sběrná st řediska odpad ů 
V Brně je v provozu 39 sběrných středisek odpadů. Občané zde mohou odložit objemné komunální 
odpady, tedy odpady, které vzhledem ke své velikosti nelze odložit do popelnic a nemají nebezpečné 
vlastnosti. Jedná se o koberce, nábytek, matrace a podobně. Dále se zde sbírají materiálově 
využitelné odpady jako sklo, PET lahve, nápojové kartony, hliníkové obaly od nápojů, papír, pěnový 
polystyren, kovové odpady, drobný hliník (např. víčka od jogurtů) a odpady ze zeleně. Sběr odpadů ze 
zeleně byl zahájen v roce 2007 a kontejnery na ně byly postupně rozmístěny do všech sběrných 
středisek odpadů. Odpady ze zeleně putují do Centrální kompostárny Brno  a jsou využity při výrobě 
kompostu.  
Ve sběrných střediscích jsou rozmístěny také speciální kontejnery na nebezpečné odpady, které jsou 
odebírány v obalech. Tekuté odpady nelze slévat. Odběr komunálních odpadů od občanů je zdarma. 
Ve vybraných sběrných střediscích lze odložit i neznečištěnou stavební suť a pneumatiky. Jelikož se 
však v tomto případě nejedná o komunální odpady, je odběr pneumatik a stavební suti zpoplatněn. 
Sběrná střediska odpadu fungují i jako místa zpětného odběru elektrozařízení, kde je možné zdarma 

odložit elektrozařízení z domácnosti – elektrospotřebiče (ledničky, fény, televizory, elektrické nářadí, 
mobilní telefony apod.), zářivky a úsporné žárovky.  
 
 

SAKO Brno, a.s. Vás zve v neděli 9. června 2013 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do areálu v Brně Líšni na Jedovnické 2 

 
Hrajeme si s odpadem i na odpad 

 

Přijďte se podívat na moderní zařízení vyrábějící 

energii z odpadu. 

Ukážeme Vám dotřiďovací linku na tříděný odpad. 

Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu.  

Pobavíte se o odpadu a s odpadem. 

 

Prohlídka provozu zařízení na energetické využití 
odpadu s úvodním filmem- nutná rezervace na 

tel.: 548 138 214, email: dod@sako.cz, rezervační 

formulář na www.sako.cz/rezervace 

Prohlídky provozu probíhají po skupinách v 9, 10, 

11, 13, 14 a 15 hodin. Pro zajištění bezpečnosti je 

počet návštěvníků ve skupině omezený. 

 

Ostatní program bez rezervace.  

Bubnování s odpadem a na odpad – vystoupení konzervatoristů Brno 

Ukázka vozové techniky - popelářská auta, nakladače, kontejnery 

Soutěže a hry pro děti 

Velká cena SAKA - od 13 hodin představení zručnosti práce popelářů a řidičů 

Tvořivé dílničky pro děti i dospělé 

Výstava ART prvků z odpadu 

 

Více informací na www.sako.cz 
Spojení MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č. 8, autobusů č. 55, 75. 

Omezený prostor pro parkování vozidel návštěvníků. 

Změna programu vyhrazena. 



 
 

Menší dodavatelé odpadu mohou od května využívat zařízení SAKO Brno, a.s. 
 

Spalovna od května obnovuje možnost přivážet odpad v množství menším než 4 tuny. Minimální 

hmotnost přivezeného odpadu byla snížena na 1,5 tuny. Cena za likvidaci odpadu cestou 

energetického využití je 850 Kč bez DPH za tunu. 

Menší návozy odpadu o hmotnosti 1,5 – 4 tuny je možno navážet od pondělí do pátku v době 6 – 8 

hod. a 14 –  20 hod. a v sobotu 6 – 14 hod. 

Odpad je možné přivážet na základě dlouhodobé smlouvy nebo na základě objednávky. Podmínky 

příjmu odpadu jsou uvedeny na internetových stránkách 

http://www.sako.cz/spalovna/podminkynavozu/  

nebo vám je sdělí na  Divizi spalovna: Jedovnická 2, 628 00 Brno 

Tel.: 548 138 113, 548 138 147, 548 138 177 

Email: obchod@sako.cz 

www.sako.cz 

 


