KAM S ODPADEM
VE STUDÉNCE
V ROCE 2022
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1. SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE STUDÉNCE
Obecní systém odpadového hospodářství na území města Studénky stanoví
obecně závazná vyhláška č. 3/2021.
Pro ukládání jednotlivých složek odpadu jsou určena tato místa:
Využitelný (tříděný) odpad jsou materiálově či jinak využitelné složky vytříděné
z komunálního odpadu. Složkami jsou např. papír a lepenka, nápojové kartony,
sklo, plasty. K ukládání využitelného (tříděného) odpadu slouží označené
kontejnery a zvony.
Papír a kovy lze odevzdávat:
a) ve výkupnách odpadů
b) ve sběrném dvoře (kov i papír
zdarma)

Objemný a nebezpečný odpad
odevzdáte:
a) při jednorázových sobotních
svozech
b) ve sběrném dvoře

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) z údržby zeleně
přednostně kompostujte. Dále ho můžete odvézt ZDARMA
na komunitní kompostárnu na ulici Polské, do oplocených stanovišť
velkoobjemových kontejnerů a také do kontejnerů o objemu
770 litrů, jejichž barva je hnědá a svoz je prováděn 2x týdně
od dubna do listopadu. Umístění: (ulice Budovatelská, Malá strana,
Poštovní, Nádražní, R. Tomáška, Školní, Záhumení, Butovická
a Nová Horka).
Směsný komunální odpad tvoří pouze odpady vytříděné, které neobsahují
uvedené složky, je možné jej ukládat do běžných kontejnerů nebo popelnic.

2. KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ SBĚR
Kontejnery na plasty se vyvážejí každé pondělí a čtvrtek, kontejnery na papír
v sobotu, kontejnery na sklo a stacionární kontejnery na elektroodpad jednou
za měsíc, kontejnery na oděvy jednou za týden. Všechny tyto nádoby jsou určeny
pouze pro odpad občanů. Zvláště u kontejnerů na sklo se stává, že z důvodu
nevhodně zaparkovaných automobilů není možné kontejner vyprázdnit, proto vás
žádáme o zachování nezbytného manipulačního prostoru.
SEPAROVANÝ ODPAD – PLAST, NÁPOJOVÉ KARTONY, KOVOVÉ OBALY
KDY: každé pondělí a čtvrtek
CO: PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie a sáčky, polystyren,
nápojové kartony (krabice od mléka, džusů apod.), kovové obaly
(plechovky od potravin či kosmetiky)
NEPATŘÍ SEM: výrobky z PVC, kovové obaly od nebezpečných látek
(od barev, ředidel apod.). Nápojové kartony, PET lahve a další duté
obaly je třeba před vyhozením zmáčknout nebo sešlápnout.

Vzhledem k tomu, že v lokalitě Studénky I nelze nalézt dostatek vhodného místa
pro umístění kontejnerů na separaci plastů, zavedlo město Studénka systém sběru
plastů do žlutých pytlů, které si případní zájemci o tento systém sběru mohou nahlásit
na Městském úřadě Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře
č. 74, č. tel.: 556 414 321. Plastem zcela naplněné pytle občané mohou vystavit před
svým domem každou sudou středu, kdy bude zajištěn jejich odvoz. Za odvezený pytel
bude do domovní schránky vložen pytel nový.

SEPAROVANÝ ODPAD – PAPÍR
KDY: každou sobotu
CO: papír, časopisy, noviny, kartony
NEPATŘÍ SEM: mastný či jinak znečištěný papír
SEPAROVANÝ ODPAD – SKLO
KDY: 1. týden v měsíci
CO: skleněné láhve, skleněné nádoby, střepy
NEPATŘÍ SEM: porcelán, keramika, zrcadla, automobilová skla,
skla zpevněná drátem
SEPAROVANÝ ODPAD – ELEKTROODPAD

ELEKTRO
ODPAD

KDY: 1x za měsíc
CO: drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, přehrávače, telefony apod.), malé baterie a akumulátory
NEPATŘÍ SEM: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné
žárovky
UMÍSTĚNÍ:
Butovice: prostranství u bývalého Obecního hostince
Studénka I: prostranství u Dělnického domu
Studénka-Nová Horka: prostranství u bývalého obchodu Jednota

ODĚVY

SEPAROVANÝ ODPAD – ODĚVY
KDY: 1x za týden
CO: oděvy, bytový textil, obuv, hadrové a plyšové hračky
UMÍSTĚNÍ:
Nová Horka: točna (2 ks)
Studénka I: prostranství u Dělnického domu, ul. 2. května u obchodu
Butovice: sběrný dvůr na ul. Poštovní 772, ul. Arm. gen. L. Svobody
u výměníku, prostranství u bývalého Obecního hostince, prostranství
u nákupního střediska Kotvice (2 ks)

SEPAROVANÝ ODPAD – JEDLÉ OLEJE

KDY: dle naplněnosti
CO: jedlé oleje a tuky plněné do plastových lahví
UMÍSTĚNÍ:

Nová Horka: točna
Studénka I: prostranství u Dělnického domu, ul. 2. května u obchodu,
ul. Nádražní u čp. 350
Butovice: parkoviště u víceúčelové sportovní haly, ul. Budovatelská u čp. 809,
prostranství u bývalého Obecního hostince, prostranství točny u STS,
sběrný dvůr na ul. Poštovní 772, u městského úřadu

3. SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v těchto dnech:
Termín:

Místo:

sobota 12.03.2022

08:00–11:00 hod.

místní část Studénka – prostranství
u Dělnického domu

sobota 12.03.2022

12:00–15:00 hod.

místní část Butovice – prostranství točny
u STS

sobota 12.03.2022

07:30–10:00 hod.

místní část Studénka – parkoviště
u vrátnice č. 2 (u kovárny)

sobota 12.03.2022

10:30–12:30 hod.

místní část Nová Horka – prostranství
u bývalého obchodu Jednota

sobota 17.09.2022

08:00–11:00 hod.

místní část Studénka – prostranství
u Dělnického domu

sobota 17.09.2022

12:00–15:00 hod.

místní část Butovice – prostranství točny
u STS

Můžete přivézt:
• Objemný odpad z domácnosti: koberce, nábytek, bytové doplňky, polystyrenové
obaly, kovové předměty, elektro apod.
• Nebezpečný odpad: baterie, zářivky, zbytky olejů, barev a rozpouštědel,
kyseliny a jiné chemikálie apod.
Nemůžete přivézt:
Pneumatiky, stavební odpad (střešní krytina, azbest, eternit, suť) ani
zelený odpad ze zahrádek.
Svoz objemného i nebezpečného odpadu je určen pouze pro občany
města Studénky a je zdarma. Podnikatelé si musí zajistit likvidaci odpadů
individuálně na své náklady.

4. HARMONOGRAM SVOZU ODPADOVÝCH NÁDOB
Odvoz kontejnerů 1 100 l
Všechny kontejnery jsou sváženy v úterý, pokud je kontejner vyvážen dvakrát týdně,
probíhá druhý svoz v pátek.

Odvoz popelnic 80 l a 120 l
Pondělí (14denní svoz – lichý týden): Nová Horka
Úterý (14denní svoz – sudý týden):
ulice 2. května od kolejí po ulici Záhumení (k čp. 134 a 431), Bezručova, Jiráskova,
Komenského, Lidická, Májová, Zahradní, Slezská, Smetanova, Požárnická, Panská
(od trati k ulici 2. května), Sjednocení, Poštovní, Za Školou, Tovární, Budovatelská,
Butovická, Matiční, Moravská, Školní, U Lesa, Oderská, Nad Kaplí, A. Dvořáka
Úterý (14denní svoz – lichý týden):
ulice 2. května (od čp. 236 až po konec Bravantského kopce), U Rybníčku, Městská,
Na Trávníkách, Družstevní, Daroňova, Záhumení, Mlýnská, Nádražní, Veřovická,
Panská (od kovárny k trati), Požárnická, R. Tomáška, Kostelní, Dvorská, Malá strana,
Na Vyhlídce, Polská, K Zahrádkám
Termíny měsíčních vývozů v Butovicích na ulicích Butovická, U Lesa, Oderská,
Tovární, Nad Kaplí, Průmyslová, Budovatelská, Poštovní:
25.01., 22.02., 22.03., 19.04., 17.05., 14.06., 12.07., 09.08., 06.09., 04.10., 01.11.,
29.11., 27.12.
Termíny měsíčních vývozů v Butovicích na ulicích Malá strana, Polská,
Dvorská, Na Vyhlídce:
18.01., 15.02., 15.03., 12.04., 10.05., 07.06., 05.07., 02.08., 30.08., 27.09., 25.10.,
22.11., 20.12.
Termíny měsíčních vývozů ve Studénce I na ulicích 2. května (od čp. 236 až po
konec Bravantského kopce), U Rybníčku, Městská, Na Trávníkách, Družstevní,
Daroňova, Záhumení, Mlýnská, Nádražní, Veřovická, Panská (od kovárny k trati),
Požárnická, R. Tomáška, Kostelní:
04.01., 01.02., 01.03., 29.03., 26.04., 24.05., 21.06., 19.07., 16.08., 13.09., 11.10.,
08.11., 06.12.
Termíny měsíčních vývozů ve Studénce I na ulicích 2. května od kolejí po ulici
Záhumení (k čp. 134 a 431), Bezručova, Jiráskova, Komenského, Lidická, Májová,
Zahradní, Slezská, Smetanova, Požárnická, Panská, Ke Statku, Sjednocení
(od trati k ulici 2. května):
11.01., 08.02., 08.03., 05.04., 03.05., 31.05., 28.06., 26.07., 23.08., 20.09., 18.10.,
15.11., 13.12.

5. POŽADAVKY NA ZMĚNU
ODPADOVÉ NÁDOBY

SVOZU

NEBO

VÝMĚNU

Požadavek na výměnu odpadové nádoby
Pokud zjistíte, že odpadová nádoba je ve špatném technickém stavu, stačí, když
požadavek na výměnu sdělíte na Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství
a údržby majetku, dveře č. 74, č. tel.: 556 414 321.
Požadavek na změnu svozu
Požadavky na přistavení odpadové nádoby nebo na změnu četnosti svozu oznamte
minimálně jeden měsíc před požadovanou změnou na Městský úřad Studénka, odbor
místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 74, č. tel.: 556 414 321. Požadavek
bude posouzen především podle počtu osob s trvalým pobytem v nemovitosti, případně
s ohledem na jiné skutečnosti, které uvedete.
ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE NÁM SDĚLILI I SKUTEČNOST, ŽE BY VÁM STAČILA
MENŠÍ NÁDOBA NEBO NIŽŠÍ ČETNOST SVOZU. Svozová firma každý dohodnutý
svoz účtuje městu dle ceníku a vaše požadavky na snížení či zvýšení svozu tak
zvyšují či snižují náklady města na komunální odpad.

6. SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je stálá sběrna odpadu určená občanům města Studénky.
Je umístěna na adrese: Poštovní 772, Studénka. Provozovatelem sběrného
dvoru je město Studénka, tel. kontakt: 775 706 949.
PROVOZNÍ DOBA
duben – září

říjen – březen

úterý

10:00 – 17:00 hod.

09:00 – 16:00 hod.

čtvrtek

10:00 – 17:00 hod.

09:00 – 16:00 hod.

sobota

08:00 – 12:00 hod.

08:00 – 12:00 hod.

Zde je možné odložit tyto odpady a výrobky s ukončenou životností:
• objemný odpad (nábytek – rozložený, rozebraný, bytové doplňky, koberce),
• kov, dřevo, textil, plasty, papír, sklo,
• nebezpečný odpad (znečištěné obaly, barvy, kyseliny, zásady, sorbenty,
technické. oleje, chemikálie, rozpouštědla, léky, monočlánky),
• použité jedlé oleje a tuky,
• elektro, zářivky, chladničky, pračky, televize, sporáky, mikrovlnky, myčky,
• pneumatiky, baterie a akumulátory.

Tyto složky odpadu, vznikající při běžném chodu domácnosti, zde může občan
Studénky odevzdat bezplatně max. v množství, které lze naložit do přívěsného
vozíku za osobní automobil. Do kontejneru na objemný odpad nelze ukládat popel
a stavební suť.
Obsluha sběrny bude požadovat doklad o trvalém pobytu ve Studénce (občanský
průkaz).
Tato služba není určena pro ukládání odpadů vzniklých při podnikatelské
činnosti.
Za úplatu lze ve sběrném dvoře odevzdat tyto druhy odpadu:
• 17 03 02 asfaltová lepenka
• 17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad (okna, dveře, rámy oken,
stavební suť, znečištěná plasty, dřevem, papírem apod.)
Cena je stanovena ve výši 5,40 Kč vč. DPH/kg odpadu. Asfaltová lepenka musí
být z provozních důvodů balena v pytlích.
• dále pak stavební odpad, jako je beton do velikosti 30 cm x 30 cm, cihly,
tašky, zeminu a směsi těchto odpadů.
Cena je stanovena takto:
•
10 l kbelík – 10,00 Kč vč. DPH
•
20 l pytel – 20,00 Kč vč. DPH
• 400 l menší přívěsný vozík – 400,00 Kč vč. DPH
• 750 l větší přívěsný vozík – 750,00 Kč vč. DPH.

7. ODVOZ KALŮ ZE SEPTIKŮ A ŽUMP
Tuto službu si za úplatu můžete objednat např. u firmy:
• FEKAL.EU, Ing. Jiří Valušek, (Nový Jičín) www.fekal.eu, 774 582 800
• Tekuté odpady, Ondřej Pavel (Ženklava) www.tekuteodpady.cz, 608 211 122.

8. PROVOZ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY
Komunitní kompostárna je manipulační plocha u Městského útulku pro psy Radar
na ulici Polské. Bezplatně lze zde odkládat kompostovatelný odpad ze zahrad
a zahrádek, jako je listí, tráva, rostliny, větve, keře a další odpad ze zeleně. Větve
z ořezávek stromů a keřů budou přijímány pouze nakrácené. Kořeny nejsou
přijímány vůbec. Tel. kontakt: 605 540 276.

Provozní doba je stanovena takto:
Od 01.01.2022 do 31.03.2022:
PROVOZNÍ DOBA
pondělí

09:00 – 15:00 hod.

3. sobota v měsíci, tj. 15.01., 19.02., 19.03.

09:00 – 12:00 hod.

přestávka

11:30 – 12:00 hod.

Od 01.04.2022 do 30.11.2022:
PROVOZNÍ DOBA
pondělí

09:00 – 17:00 hod.

úterý a pátek

09:00 – 14:00 hod.

1. a 3. sobota v měsíci

08:00 – 12:00 hod.

přestávka

11:30 – 12:00 hod.

Od 01.12.2022 do 23.12.2022:
PROVOZNÍ DOBA
pondělí

09:00 – 15:00 hod.

úterý a pátek

09:00 – 14:00 hod.

přestávka

11:30 – 12:00 hod.

uzavření provozu od 24.12.2022 do 01.01.2023

9. VÝKUPNY ODPADŮ
PARTR, s. r. o. (sběrné suroviny), ulice Poštovní, mobil: 724 790 741
pondělí–pátek: 07:30–11:00 hod., 12:00–15:30 hod.
Vykupované suroviny: železo, barevné kovy, autobaterie, papír
EXPOL TRADE, s. r. o. (uhelné sklady), ulice Oderská, tel.: 556 401 974
pondělí–pátek: 07:00–11:00 hod., 11:30–15:30 hod.
Vykupované suroviny: železo

11. MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Výše poplatku pro rok 2022: 600 Kč za osobu.
Občané, kteří v letošním roce dosáhnou věku 75 let a starší, platí
pouze 50 %, tj. 300 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově do 31.10. 2022. Vznikne-li poplatková povinnost
po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do konce roku 2022.
Způsob úhrady:
• poštovní poukázkou, kterou zasílá město (pokud by se stalo, že poštovní
poukázku nedostanete, není to důvod pro nezaplacení poplatku; náhradní
složenku vám v tomto případě vystaví správce poplatku, odbor financí
a rozpočtu, dveře č. 57),
• hotově na pokladně Městského úřadu Studénka,
• převodem.
Osvobozena od poplatku je fyzická osoba, která je:
• umístěna do dětského domova pro děti do tří let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení
pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
• umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
• umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
a dále
• osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody,
• osoby po dobu pobytu mimo Českou republiku delšího než šest měsíců,
• osoby, zdržující se mimo adresu svého pobytu ve Studénce, po dobu pobytu
delšího než 6 měsíců a zaplatily poplatek za komunální odpad obci v ČR,
která vybírá poplatek dle zvláštního právního předpisu,
• v rodině, kde počet nezaopatřených bude vyšší než tři, se osvobozuje čtvrté
a každé další dítě,
• osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi.
Podrobnosti stanoví obecně závazná vyhláška č. 4/2021.

12. INFORMACE – TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Studénka:
• odpadové hospodářství – tel.: 556 414 321
• místní poplatek za obecní systém
tel.: 556 414 305

odpadového

hodposdářství

Městský úřad Studénka
odbor místního hospodářství a údržby majetku
tel.: 556 414 321
spojovatelka: 556 414 322
www.mesto-studenka.cz

Tato informační brožura byla rozeslána do rodinných domů a bytů. Obdržíte ji
zdarma také v Informačním centru. Město Studénka si vyhrazuje právo
na změny zveřejněných údajů provedené v průběhu roku.

–

