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Mobilní sběr nebezpečného 
a objemného odpadu 

a elektrozařízení 
v okrajových částech města 

Každoročně s příchodem jarního po-
časí začíná jarní úklid v domácnostech, 
domech a na zahradách. Pro společnost 
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. to znamená 
podstatně zvýšený provoz ve sběrném 
dvoře odpadů v Anenské ulici.

Nakládání s odpady v Prostějově 
se řídí obecně závaznou vyhláškou 
o nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem, která je dostupná na webových 
stránkách města. Tato vyhláška mimo 
jiné stanoví, co se rozumí pod pojmem 
komunální odpad, jak a kam jej lze uložit 
a také základní povinnosti fyzických osob 
při nakládání s dalšími odpady, stavební 
odpad nevyjímaje.

Nedostatek informací o ukládání od-
padu může být jedním z důvodů vzniku 
černých skládek. Proto jsme se rozhodli 
touto cestou informovat o funkci sběrného 
dvora v Prostějově a o možnostech uložení 
odpadu právě v tomto sběrném dvoře.

Sběrný dvůr má otevřeno 
denně kromě 

neděle a pondělí

Sběrný dvůr .A.S.A. TS v Anenské 

ulici je otevřen denně kromě neděle 
a pondělí od 9 do 17 hodin.

Sběrného dvora mohou využívat 
všichni občané starší 18ti let s trva-
lým bydlištěm v Prostějově. Z tohoto 
důvodu je při vjezdu na dvůr povin-
nost předložit průkaz totožnosti ke 
kontrole.

Původcem odpadu mohou být pouze 
občané. Odpad tedy nesmí pocházet 
z činnosti živnostníků a podnikatelů.

Výjimku tvoří tzv. zpětné odběry 
elektrozařízení (ledničky, televizory, 
PC a další malé elektrospotřebiče), zá-
řivek a výbojek. Sběrný dvůr v Anenské 
ulici je tzv. veřejným místem zpětného 
odběru elektrozařízení, tudíž použitá 
elektrozařízení, zářivky a výbojky zde 
mohou odevzdávat všichni.

Za poplatek můžete 
ve sběrném dvoře uložit 

i stavební odpad

Ve sběrném dvoře je možno ukládat 
za poplatek i stavební odpad včetně 
vybouraných oken a dveří. Stavební 
odpad (suť a další směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a keramiky) 
je možné ve sběrném dvoře odevzdat 
pouze v omezeném množství. Pro 
likvidaci většího množství stavebního 
odpadu jsou určeny recyklační stanice 

v areálu společnosti Skanska v Určické 
ulici nebo společnosti Insta ve Smrži-
cích.

Třídění šetří životní 
prostředí i kapsu

Naší snahou je roztřídit produkova-
ný odpad tak, abychom byli schopni 
část předat k recyklaci, část uložit na 
skládce a část předat do spalovny ne-
bezpečných odpadů. Odpad, který je 
rozdělen na plasty, papír, sklo, dřevo, 
textil, kovy, pneumatiky, objemný 
odpad, bioodpad a další komodity, se 
dále využívá coby druhotná surovina 
a je dále zpracováván. Naším cílem 
je maximální ochrana životního pro-
středí. Správným roztříděním a vyu-
žitím některých složek odpadu dojde 
i k výrazným ekonomickým úsporám 
za likvidaci odpadu.

Třiďte předem - předejdete 
dlouhému čekání

Ve sběrném dvoře je roztříděný 
odpad ukládán do označených kon-
tejnerů. Obsluha sběrného dvora má 
za úkol ukládání roztříděného odpadu 
organizovat a kontrolovat. Vzhledem 
k velkému množství občanů, kteří vyu-
žívají sběrný dvůr, bývá hlavně v pátek 
a sobotu ve sběrném dvoře velký pro-
voz a někdy se tvoří i fronty. 

Dle provozního deníku sběrného 
dvora bývá ve frekventované dny od-
baveno až 300 návštěvníků. Z tohoto 
důvodu byla ve dvoře instalována 
v loňském roce závora a kamerový 
systém. Občané jsou postupně na dvůr 
vpouštěni tak, aby obsluha zajistila 
kontrolu a správné ukládání odpadu. 
Důležité je, aby občané přijížděli na 
dvůr s odpadem již předem vytřídě-
ným. V opačném případě, při třídění 
odpadů až na místě, dochází k větším 
časovým prodlevám.

Město Prostějov plánuje v letošním 
roce vybudování a zprovoznění dalšího 
sběrného dvora ve Vrahovické ulici. 
Spádově se nabízí k využití občanům 
východní části Prostějova.

Za společnost .A.S.A. TS Prostějov 
Ing. Iveta Jurenová, jednatelka

Jaro přichází. Kam s odpadem? 
Řešením je sběrný dvůr .A.S.A. TS v Anenské ulici 

Z provozního deníku sběrného dvora vyplývá, že ve frekventované dny 
zde bývá odbaveno až 300 návštěvníků. Z tohoto důvodu byla ve dvoře 
instalována v loňském roce závora a kamerový systém. 
  Foto: archiv společnosti .A.S.A. TS 

 Jarní úklid bude v Prostějově zahájen 
v úterý 1. dubna. Počínaje tímto dnem 
budou po městě rozmísťovány velko-
objemové vany v termínech podle níže 
uvedeného seznamu. 

Stejně jako na podzim se odpad 
bude třídit na velkoobjemový (jedná se 
o odpad z domácností, který je rozměrný 
a není možno jej umístit do popelnic, 
např. staré koberce, linolea, starý ná-
bytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) 
a biologický (odpad ze zahrad), který se 
bude odkládat do speciálních pytlů. 

Kontejnery - vany budou na místě vždy 
v určený den od 15 hodin do naplnění, 
nejdéle však do 17 hodin. Naplňování 
každé vany odpadem bude sledováno 
a třídění odpadu bude kontrolováno 
pověřeným pracovníkem svozové fi rmy, 
neboť jsou určeny pouze pro velkoobje-
mový a zahradní odpad. 

Do těchto van není možné odkládat 
odpad nebezpečný (barvy, ředidla, aku-
mulátorové baterie, pneumatiky) a žádný 
průmyslový nebo živnostenský odpad. 
Dále není povoleno dávat do van větší 
množství inertního odpadu (rumisko, 
hlína). 

Časový harmonogram 
jarního úklidu

Úterý 1. dubna 
Česká - Máchova 
Riegrova
Kosířská - Na Vyhlídce 
Středa 2. dubna 
Bezručovo náměstí 
Sídliště Hloučela - Slavíčka
Sídliště Hloučela - Špály 
Čtvrtek 3. dubna 
Sídliště Hloučela - C. Boudy 
Sídliště Hloučela - Zrzavého
Kpt. O. Jaroše

Pátek 4. dubna 
Fanderlíkova - u FTL 
Sídliště Svobody - u staré benziny 
Sídliště Svobody - na okruhu 
Pondělí 7. dubna 
Šmeralova - proti teplárně 
Šmeralova - dál k rybníku 
B. Němcové 
Úterý 8. dubna 
Waitova - Dr. Horáka
Mozartova 
Dobrovského - Tylova 
Středa 9. dubna 
Dobrovského - parkoviště za obchodem 
Libušinka 
Jezdecká - Puškinova 
Čtvrtek 10. dubna 
Šárka - Spitznerova 
Dolní - parkoviště u věžáků 
Husovo náměstí - u školy
Pátek 11. dubna 
Trávnická - střed
Švabinského 
Svatoplukova - střed 
Pondělí 14. dubna 
Náměstí Spojenců
Arbesovo náměstí 
Sídliště E. Beneše - za obchodem 
Úterý 15. dubna 
Sídliště E. Beneše - Květná, Sportovní 
Rejskova 
Náměstí T. G. Masaryka (OD Prior) 
Středa 16. dubna 
Žižkovo náměstí 
Náměstí E. Husserla 
Vodní - Mlýnská 
Čtvrtek 17. dubna 
Nerudova - domov důchodců 
Fanderlíkova - mateřská škola
Pod Kosířem - Palečkova 
Pátek 18. dubna 
Havlíčkova č. 43
Volfova - Příční 
Za velodromem - proti č. 8

Pondělí 21. dubna 
Kostelecká 11 - 15
Joštovo náměstí
Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického 
Úterý 22. dubna 
Žešov - hospoda
Žešov - u obchodu 
Žešov - hřiště 
Středa 23. dubna 
Domamyslice - u samoobsluhy 
Domamyslice - ul. 5. května 
Domamyslice - u kapličky 
Čtvrtek 24. dubna 
Čechovice - u pošty 
Čechovice - Luční 
Čechovice - u kapličky 
Pátek 25. dubna 
Krasice - Západní 
Krasice - Moravská za obchodem 
Krasice - Na Brachlavě 
Pondělí 28. dubna 
Vrahovice - Trpinky 
Vrahovice - K. Světlé 
Vrahovice - Jano Köhlera 
Úterý 29. dubna 
Vrahovice - u sídl. Svornosti 
Vrahovice - Čechůvky točna 
Vrahovice - J. Suka 
Středa 30. dubna 
Čechovická u ZD 
Vícovská 
Drozdovice - u trafi ky 
Pondělí 2. května 
Drážní domy - za spol. .A.S.A. TS 
Okružní ul. za hostincem U posled-

ního haléře 
Ulice V. Nezvala 
Bližší informace o odvozu velkoobje-

mových van můžete získat u společnosti 
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., na telefon-
ním čísle 582 302 757 – pan Kostlán a na 
odboru komunálních služeb Městského 
úřadu v Prostějově na telefonním čísle 
582 329 559 – paní Kovaříková. 

Jarní úklid bude zahájen první dubnový den 
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny vždy v 15 hodin  

Stanoviště ( obec ) Čas předání nebezpečných a objem-
ných odpadů a elektrozařízení

Vrahovice - ul. M. Pujmanové u mostu 11.45 - 11.55
Vrahovice - ul. J. Suka 12.00 - 12.10
Vrahovice - ul. M. Alše 12.15 - 12.25
Vrahovice - ul. K Světlé 12.30 - 12.40
Čechůvky – točna 12.45 - 12.55
Domamyslice u samoobsluhy 13.15 - 13.30
Čechovice u pošty 13.35 - 13.50
Žešov u pomníku 14.15 - 14.30

Jak nás informoval místostarosta Vlastimil Uchytil, město Prostějov prostřed-
nictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s. r. o. zajistí v sobotu 26. dubna v níže 
uvedených částech města mobilní sběr odpadu.

Časový harmonogram pro předání odpadu

Nebezpečný odpad

Jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný, například oleje, 
tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.

Objemný odpad

Jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možné jej umístit do 
popelnic. Jsou to například staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení 
apod.

Vyřazené elektrozařízení

Jedná se o elektrozařízení  používané  v domácnostech. Jsou to například led-
ničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  trouby, rychlovarné 
konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech 
komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby tyto druhy odpadů na mobilní 
sběry nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné  nebezpečný a objemný odpad uložit ve 
sběrném dvoře U Svaté Anny (tel. 582 334 711).  Provozní doba sběrného dvora: 
úterý - sobota:  9.00 - 13.30 a 14.00 -17.00 hodin, pondělí a neděle zavřeno.

„Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiálů 
pro následné využití a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění 
odpadů, které nelze jinak zužitkovat,“ zdůraznil místostarosta Uchytil s tím, že 
s odpady se bude nakládat způsobem vyhovujícím současným legislativním 
a ekologickým normám.

Silný poryv větru, orkánu Emma, 
zanechal své stopy i v Prostějově. Na 
městském hřbitově v Brněnské ulici 
vyvrátil vichr tři vzrostlé letité smrky, 
jeden z nich ve skupině 11, další dva ve 
skupině 14 (viz fota). 

Pád stromů měl za následek i po-
škození několika hrobů. „Nyní bude-
me kontaktovat nájemce poškozených 
hrobů a dohodneme se s nimi na 
náhradě,“ uvedl místostarosta Pavel 
Drmola. 

Emma řádila 
i na městském hřbitově 


