SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2022

Vážení spoluobčané,

připravili jsme pro Vás tento informační leták týkající se odpadového hospodářství v našem městě.
Další informace získáte nebo své požadavky a podněty můžete přednést na:
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
tel.: + 420 491 847 156, e-mail: nocarova@jaromer-josefov.cz
Více o fungování systému odpadového hospodářství v našem městě se dozvíte v Obecně závazné vyhlášce
č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Zde najdete i základní povinnosti občanů,
k nimž patří především zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby, označit je viditelně číslem popisným
a přistavit na určené přechodné stanoviště nejdříve ve 22 hodin v den předcházející dni svozu a zajistit následné
odklizení nádoby z přechodného stanoviště nejpozději do 22 hodin svozového dne.

TŘÍDĚNÍ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V JAROMĚŘI 2022
ZELENÝ / ZELENOBÍLÝ KONTEJNER NA SKLO
Ve městě se nacházejí dva typy kontejnerů na sklo. Zelené, kam patří sklo čiré i barevné
a kontejnery zeleno/bílé, které jsou rozděleny přepážkou na sklo čiré a barevné.
Do kontejnerů patří odpady obsahující tyto symboly:
ANO: nápojové lahve, tabulové sklo z oken a ze dveří,
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sklenice např. od zavařenin a rozbité skleničky
NE: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Varné a laboratorní sklo a sklokeramika

ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLAST / TETRAPAK / KOV
Do kontejnerů patří odpady obsahující tyto symboly:
ANO: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
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láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky, balící fólie a další výrobky z plastů,
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nápojové kartony, plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady
NE: obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky,
plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby

MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR
Do kontejnerů patří odpady obsahující tyto symboly:
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ANO: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka, knihy bez vazby
NE: uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, termopapír (účtenky)

ŠEDIVÝ KONTEJNER NA KOV
Kovové odpady lze v našem městě ukládat do kontejneru na plast
i do samostatných kontejnerů na kov.
Do kontejnerů patří odpady obsahující tyto symboly:
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ANO: plechovky od potravin, nápojové plechovky, drobné kovové předměty z domácností
NE: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby

SEPARAČNÍ KONTEJNERY
TEXTIL
Sběrné kontejnery na textil
jsou určeny k druhotnému
využití textilních materiálů.
Suroviny získané z nich
jsou poskytnuty z části DIAKONIE Broumov
charitativním organizacím
a z části jsou předány k následné
recyklaci. Ve městě se nachází
osm kontejnerů na textil společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o.,
pět kontejnerů na textil společnosti Diakonie Broumov,
a jeden kontejner na textil společDIMATEX
nosti HELP TEX, z. s.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zpětný odběr elektrozařízení zajišťují
v Jaroměři kolektivní systémy: ASEKOL a.s.,
ELEKTROWIN a.s.,
ECOBAT s.r.o. a EKOLAMP
s.r.o. Po městě jsou rozmístěny 4 stacionární
kontejnery na drobné elektrozařízení. Přenosné baterie

a akumulátory mohou občané odevzdávat
do malých sběrných nádob, které jsou např.
ve vybraných obchodech, na městském
úřadě, v prodejnách elektra. Velká elektrozařízení (lednice, pračky, televize, monitory,
domácí spotřebiče apod.) lze odevzdat
na sběrném dvoře.

PNEUMATIKY
Zpětný odběr pneumatik nyní zajišťuje
nezisková společnost Eltma (Pneuservis
Bludský, Palackého 219, a AUTOJAN s.r.o.,
Na Cihelnách 361). Pneumatiky nepřijímá
sběrný dvůr. Aktuální seznam sběrných míst
naleznete na webových stránkách:
https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

KOVY
Kovové předměty v Jaroměři vykupuje
společnost KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o.
(ul. Hradecká 535) a PÁBLOVI - Uhelné sklady
a kovošrot (ul. 5. května 132). Neprodejné
kovové předměty lze odvést do sběrného
dvora.

ZPĚTNÝ ODBĚR TEXTILU, ELEKTROZAŘÍZENÍ, PNEUMATIK, KOVŮ
BIOMASA
Město Jaroměř prostřednictvím technických
služeb nabízí svoz biomasy formou svozových
pytlů. Svoz je prováděn zdarma, občan hradí
pouze pořízení jutového vaku – cena je 200 Kč
za kus, vak lze koupit
v areálu Technických
služeb (ul. Náchodská
544). Vak se naplní
bioodpadem ze zahrady
a připraví se v den svozu před dům. Do vaků
patří: čerstvě posečená tráva, seno, větve,
listí, piliny, hobliny, kůra, shnilé ovoce. Bioodpad nesplňující požadavky pro umístění
do vaků mohou občané odvést na sběrný dvůr
nebo si ho nechat odvézt tzv. mobilní sběrnou
(viz dále).

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Občané z domovní zástavby
mající ve vlastnictví sběrnou
nádobu na komunální odpad
mohou odevzdávat použité
jedlé oleje a tuky slité do PET
lahví na víko své popelnice připravené
ke svozu. Hlavně pro občany sídlišť je po městě rozmístěno 9 ks popelnic připravených
pro vhazování uzavřených PET lahví s obsa-

hem jedlých olejů a tuků. Oleje nevznikající
v domácnostech (např. mazací, motorové)
přijímá sběrný dvůr.

SEZNAM STANOVIŠŤ:
Seznam a mapa všech stanovišť separovaného odpadu v Jaroměři (kontejnery na plast,
papír, kov, sklo, textil, elektro, jedlé tuky
a oleje) je k nahlédnutí na webových stránkách
města v odkazu mapový portál GRAMIS:
https://mapy.topos.cz/gmsclient/?v=jaromer

RE-USE
Centrum pro předcházení vzniku odpadu
je umístěno vedle sběrného dvora (Na Valech
560). Přijímá od kohokoliv zdarma funkční
předměty z domácností a za symbolickou
cenu je nabízí k prodeji. Výtěžek z prodeje
formou sbírky pod názvem „Rozkvetlá
Jaroměř“ bude použit na osázení zeleně
v našem městě. Centrum přijímá: nábytek
a vybavení domácnosti, nářadí, hračky,
sportovní potřeby, kola, koloběžky, knihy,
zahradní náčiní, vybavení pro chov domácích
zvířat (klece, akvária). Centrum nepřijímá:
jakákoliv elektrozařízení, textilní výrobky,
oděvy a obuv.
Provozní doba RE-USE: Po, St, Pá 12 - 17
So
8 - 12

ODVOZ BIOMASY, SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ, RE-USE

MOBILNÍ SBĚRNA 2022
Do mobilní sběrny lze ukládat BIOODPADY, SUŤ a OBJEMNÝ ODPAD. Jiné odpady nebudou do mobilní sběrny přijímány.
Kontejner bude na jednotlivých stanovištích připraven pouze po dobu 30 minut.

STANOVIŠTĚ PO 30 min.

BIOODPADY, VE DNECH

BIO + SUŤ + OBJEM, VE DNECH

V Hruštičkách (park. u hřbitova)
Růžová (parkoviště za kinem)
Jaromírova (u Karsitu)
Na Matysáku

15.30 - 16.00
16.15 - 16.45
17.00 - 17.30
17.45 - 18.15

Vždy úterý
29.3., 19.4., 24.5., 28.6., 19.7., 6.9., 18.10., 8.11.

8.3., 3.5., 7.6., 9.8., 4.10.

Ruská - Rumunská
Ot. Španiela (u stadionu)
Maďarská (u školky)
Trinnerova

15.30 - 16.00
16.15 - 16.45
17.00 - 17.30
17.45 - 18.15

Vždy středa
30.3., 20.4., 25.5., 29.6., 20.7., 7.9., 19.10., 9.11.

9.3., 4.5., 8.6., 10.8., 5.10.

Na Žižkově (rozcestí k Zaloňovu)*
Slovenská
Jezbiny (u pohostinství)
Semonice (u hasičárny)

15.30 - 16.00
16.15 - 16.45
17.00 - 17.30
17.45 - 18.15

Vždy čtvrtek
31.3., 21.4., 26.5., 30.6., 21.7., 8.9., 20.10., 10.11.

* Pro bio+suť a objem platí stanoviště v ul. Královédvorská (parkoviště)
10.3., 5.5., 9.6., 11.8., 6.10.

u nádraží ČD
Gen. Kubáně (u kurtů)
Nám. Svobody (u třech lip)
Starý Ples (u rybníka)

15.30 - 16.00
16.15 - 16.45
17.00 - 17.30
17.45 - 18.15

Vždy pátek
1.4., 22.4., 27.5., 1.7., 22.7., 9.9., 21.10., 11.11.

11.3., 6.5., 10.6., 12.8., 7.10.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Termíny sběru: sobota 14. 5. 2022
sobota 8. 10. 2022
Harmonogram svozu:
8:00 hod.

ul. Nádražní - ul. Sv. Čecha
(u separačních nádob)

10:15 hod.

ul. Růžová (u fotbalového stadionu)

8:15 hod.

ul. Žižkova (parkoviště u nádraží)

10:30 hod.

ul. Obránců míru - Palackého

8:30 hod.

ul. Rybalkova - Na Zavadilce
(u separačních nádob)

10:45 hod.

ul. V Hruštičkách - Do Končin
(u separačních nádob)

8:45 hod.

ul. Alšova - ul. Jiráskova
(u separačních nádob)

11:00 hod.

ul. Na Úpě (u separačních nádob)

9:00 hod.

ul. Smetanova - ul. Pionýrská
(u prodejny COOP)

12:45 hod.

Josefov (u Elfy)

9:30 hod.

ul. Na Obci (u prodejny Labe)

13:00 hod.

ul. Hofmeisterova (u prodejny)

9:45 hod.

ul. Slovenská - Na Cihelnách
(u separačních nádob)

13:45 hod.

Semonice (u hospody)

10:00 hod.

ul. Národní (u nemocnice)

14:00 hod.

Jezbiny (u prodejny)

Ve stejných termínech sběru nebezpečného odpadu bude pro občany Jaroměře připraven ve Sběrném dvoře kontejner
na odpady obsahující AZBEST (ETERNIT) od 8 do 12 hod. nebo do naplnění kapacity kontejneru. Azbest je nutné
před odevzdáním zabalit (např. do strečové folie)!

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Každý týden (pondělí)
Lichý týden (po, út, st, pá)

Kontejnery o objemu 1100 l
Sběrné nádoby 120 l, 240 l (popelnice z domovní zástavby)

PLASTY
Každý týden (úterý)
Sudý týden (po, út, st, pá)

Kontejnery o objemu 1100 l
Sběrné nádoby 120 l (popelnice z domovní zástavby v systému door-to-door)

PAPÍR
Každý týden (středa)
Měsíčně (1. středa v měsíci)

Kontejnery o objemu 1100 l
Sběrné nádoby 120 l (popelnice z domovní zástavby v systému door-to-door)

Den svážení dle ulic (Svoz komunálního odpadu, svoz plastů v systému door-to-door).
pondělí:
Jezbiny, Semonice, Starý Ples
úterý:
5. května (Josefov), A.Heidricha, Albánská, Bulharská, Dolnopleská, Dr.Reyla, Duškova, Engeho, gen. Kubáně, Hofmeisterova,
Traxlerova, Ivanovova, J. Beneše, Guldova, Jízdecká, Jungmannova, Komenského, Langiewiczova, Lidická, Kpt. Kroužela, Na Brdcích,
Nádražní, nám. B.Němcové, nám. Svobody, Masarykovo nám., Nemocniční, Novoměstská, Okružní, Kracíkova, Polská, Průmyslová,
Příčná, Rasošská, Riegrovo nám., Rudé armády, Rumunská, Ruská, Sadová, Školní, Štěrbova, Tyršova, U Mlýna, Vodárenská,
Zd.Němečka, Zmítkova, Starý Ples
středa:
17.listopadu, Legionářská, Albieriho, Bachmačská, Bezručova, Cihelny, Česká, Čs. odboje, Dolecká, Havlíčkova, Hradecká,
V Hruštičkách, Husova, Jaromírova, K. Lánského, Knappova, Komenského, Končiny, Kostelní, Královédvorská, Labská, Moravská,
Na Klouzkově, Na Obci, Ve Sladovně, Na Úpě, Na Valech, Na Vinicích, Na Záchraně, Na Žižkově, Na Kameni, Na Vrších, Náchodská,
náměstí ČSA, nám. Dukelských hrdinů, Národní, Nerudova, Na Pácaltce, Obránců míru, Palackého, Partyzánská, Šustilova, Růžová,
Slovenská, SNP, Terronská, Trinnerova, U Nemocnice, V Lužinách, V Zahradách, V. Probošta, Velichovská, Krátká, Slezská
pátek:
Alšova, Bavlnářská, Bořkova, B. Němcové, Dr. Paula, Hrubínova, Husovo nám., Jezbinská, Jiráskova, K. Langra, Kpt. Nálepky, Lužická,
Maďarská, Máchova, Mánesova, Marodova, Na Karlově, Na Matysáku, Na Ostrově, Na Ptákách, Na Rejsce, Na Rybníčku, Na Studánkách,
Na Trati, Na Zavadilce, O. Španiela, Orlická, Patrného, Pionýrská, Rybalkova, Smetanova, Studničkova, Svatopluka Čecha, Wolkerova,
Žižkova
Firma Marius Pedersen a. s. bude svážet komunální odpad i ve dnech státních svátků

SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba:

Sběrný dvůr je umístěn na adrese Na Valech
duben - říjen
listopad - březen
Pondělí
8:00
18:00
Pondělí
8:00 - 17:00
560. Občané města Jaroměře mají možnost sem
Úterý
zavřeno
Úterý
zavřeno
odevzdávat vytříděné složky komunálního
Středa
8:00 - 18:00
Středa
8:00 - 17:00
odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení.
Čtvrtek
zavřeno
Čtvrtek
zavřeno
Občan při vstupu prokáže své bydliště na území
Pátek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 16:00
města platným dokladem. Ve sběrném dvoře
Sobota
8:00 - 13:00
Sobota
8:00 - 13:00
Neděle
zavřeno
Neděle
zavřeno
není vybírána žádná úhrada. Podnikatelé
mohou využívat sběrný dvůr pouze v případě mají-li s obcí uzavřenou smlouvu o využití systému
zavedeného obcí a pouze pro zasmluvněné komodity. Při vstupu do sběrného dvora se prokazují touto
smlouvou. Více informací nejen o sběrném dvoře naleznete na webových stránkách organizace
Technické služby města Jaroměře: www.tsm-jaromer.cz.

