
 

 

                                                                            
 

 

 
 

 

 



 

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 a 

obecně závazné vyhlášky č. 5/2014 se dělí komunální odpad na tyto složky: 

a) Nebezpečný odpad  

b) Objemný odpad  

c) Využitelné složky komunálního odpadu  

d) Zbytkový odpad  

e) Biologicky rozložitelný odpad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Průměrný občan Prostějova vyprodukoval v roce 2019 

cca 329 kg komunálního odpadu,  

z toho cca 171 kg odpadu, který skončil v popelnicích. 

 

 



 

A/ NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Je to odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím 
právním předpise (vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný odpad 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Do nebezpečných odpadů patří zpravidla látky nebo materiály, které mohou být 

nebezpečné člověku, zvířatům, rostlinám nebo životnímu prostředí. Patří sem 
například: 

- upotřebené motorové oleje, olejové filtry 

- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce s jejich zbytky 
- detergenty a odmašťovací přípravky 

- pesticidy (chemické prostředky na ochranu rostlin, hubení škůdců a     plevelů) 
- domácí kapalné i tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vývojky 

- léky 
- všechny obaly od výše uvedených odpadů a veškerý ostatní odpad vykazující 

nebezpečné vlastnosti 
 

K odkládání nebezpečného odpadu vyprodukovaného fyzickými osobami je určen 

v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová 

v Prostějově (provozní doba je uvedena též v příručce). V okrajových částech města 

Prostějova je mobilní svoz organizován dvakrát do roka. Léky je možné odkládat 

v lékárnách. 

 

      
 
 

 
Na sběrných dvorech lze odevzdat i použité oleje z domácností. Oleje odevzdávejte 

v dobře uzavřených nádobách (zavařovací sklenice, PET lahve, kanystry apod.)  
 

 

 
 

 



 

B/ OBJEMNÝ ODPAD 
 

Je to odpad, který s ohledem na jeho rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných 

sběrných nádob (popelnic) nebo do speciálních nádob, zejména vyřazené kusy 

nábytku, matrace, umývadla, vany, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, 

tabulové sklo, různé přístroje a zařízení, rozměrný bioodpad (velké větve) apod. 

 

K odkládání objemného odpadu vyprodukovaného fyzickými osobami je určen v 

provozních hodinách sběrný dvůr na ul. Anenská č. 11 a ulici Průmyslová v 

Prostějově. Objemný odpad lze odkládat ve stanovených termínech také do 

velkokapacitních kontejnerů rozmístěných oprávněnou osobou (.A.S.A.TS Prostějov, 

s.r.o.) na určených stanovištích ve městě. Dále lze objednat přistavení kontejneru na 

určené místo u oprávněné osoby za úhradu (telefonní seznam naleznete dále 

v příručce). 

 

 

Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 6/2011, nelze odpad odkládat jinam, 

než na místa k tomu určená. To znamená, že objemný odpad nepatří vedle 

sběrných nádob na odpad zbytkový nebo ke stanovištím na tříděný odpad! 

 

  

 

 

 

 
 

 



 
S b ě r n é  d v o r y  v  P r o s t ě j o v ě 

Slouží pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Prostějově! 

 

SD Anenská č. 11, Prostějov 
tel. 582 334711 

 
Provozní doba: 

 

Pondělí zavřeno  

Úterý 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00 

Středa 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00 

Čtvrtek 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00 

Pátek 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00 

Sobota 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00 

Neděle zavřeno  
 

 
 
 

SD Průmyslová ul., Prostějov – Vrahovice 
tel. 725 824716 

 
Provozní doba: 

 

Pondělí 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00 

Úterý zavřeno  

Středa zavřeno  

Čtvrtek 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00 

Pátek 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00 

Sobota 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00 

Neděle 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00 

 

 



C/ VYUŽTELÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

1. Papír je odděleně vytříděný použitý, ale ne znečištěný papírový odpad.  

Papír (papírové a lepenkové krabice, noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky apod.) 

odkládejte vždy do modrých kontejnerů. Vše musí být čisté – mastný papír by zničil celý 

obsah kontejneru. Voskový nebo uhlový (karbonový) papír do kontejnerů nepatří. Noviny a 

časopisy nemačkejte, papírové  a lepenkové krabice skládejte – budou tak zabírat méně 

místa a více se pak do kontejneru vejde.  

Velké krabice odvezte do sběrného dvora! 

Papír můžete také odnášet do výkupen druhotných surovin (seznam naleznete v příručce). 

 

2. Sklo je odděleně vytříděný čistý a prázdný skleněný odpad  

Sklo třídíme bílé (čiré) nebo barevné do bílých a zelených kontejnerů a patří sem např. 

skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken.  

Sklo odkládejte čisté, snížíte náklady na jeho další dotřídění. 

Do kontejnerů nevhazujte porcelán, keramiku, autoskla, zrcadla – znehodnotíte tím celý 

obsah kontejneru! 

Vratné skleněné obaly neodkládejte do kontejnerů, ale vracejte je zpět do obchodu! 

 

3. Plasty, PET láhve a nápojové kartony jsou odděleně vytříděné čisté 

plastové odpady a nápojový karton (sestává s papíru, plastu a hliníkové folie).  

Do žlutých kontejnerů patří všechny plasty, které byly doma vytříděny, např. PET láhve, PVC 

sáčky a fólie, plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, krabičky 

a kelímky, obaly od šampónu, krabicové obaly od mléka, džusů, smetany atd. 

Obaly nesmí být silně znečištěné, kelímky od jogurtů však nemusíte vymývat, stačí vyjíst 

lžičkou.  

PET láhve a nápojové kartony před vyhozením sešlápnete nebo je alespoň nezavírejte 

vrškem, aby se daly slisovat! 

Do kontejnerů nevhazujte nikdy linolea, koberce, plasty z elektrotechniky, automobilové 

nárazníky, novodurové trubky, mastné plasty apod.!  

 



4. Kovy jsou odděleně vytříděný odpad ze železa, oceli, mědi, bronzu, mosazi, 

hliníku, zinku atd.  

Do šedých kontejnerů patří hlavně plechovky od nápojů a ovoce, konzervy, trubky a staré 

dráty … 

Kovový obal poznáte tak, že se po pomačkání nenarovná. 
 

Seznam stanovišť 10 ks šedých kontejnerů na kovy (plechovky) v ulicích města : 
 

- 3 ks sídl. Hloučela po jednom u zděných stanovišť uprostřed tzv. osmiček  

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na sídl. Svodody vedle bloku č.19 (ul. Anenská) 

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na sídl. Západ, slepé rameno ul. Švýcarská – J. V. Myslbeka  

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na ul. Moravská  

- 1 ks stanoviště na ul. Tylova č. 85  

- 1 ks ul. Dolní 30 vedle kontejnerů na sklo  

- 1 ks sídl. E. Beneše stanoviště tř. odpadu za domem služeb  

- 1 ks sídl. Svornosti 9 stanoviště tř. odpadu uprostřed sídliště  

 

 

Možnosti uložení kovů obyvateli města Prostějova  - sběrny v systému obce 

Obchodní jméno Adresa sídla Tel. provozovna 

Haná Metal spol. 

s.r.o. 
U Spalovny 11, Prostějov 582 345 668 

U Spalovny 11, Prostějov 

Západní 98/34-44, Prostějov 

PV-RECYKLING, 

s.r.o. 
Vrahovická 52, Prostějov 739 317 790 Vrahovická 52, Prostějov 

Metalšrot Tlumačov, 

a.s. 
Mánesova 510, Tlumačov 582 333 661 U Stadionu, Prostějov 

Antonín Hrdý - 

SEBRANKA 
Němčice nad Hanou 582 351 417 Dolní 115, Prostějov 

HOPR TRADE CZ, 

s.r.o. 
Cihlářská 13, Zábřeh 602 442 490 Průmyslová 4277, Prostějov 

FCC Prostějov, s.r.o. Průmyslová 1b, Prostějov 
582334711 

725824716 

Sběrný dvůr na ul. Anenská č.11 

Sběrný dvůr na ul. Průmyslová 

 



Vyvážení kontejnerů na tříděný odpad v Prostějově 
 

PLAST  
- pondělí a středa 
 

PAPÍR 
- sudý týden - úterý a pátek 
- lichý týden – úterý ½ trasy a středa ½ trasy 
 

SKLO BÍLÉ A SMĚSNÉ 
- dle potřeby a zaplnění kontejnerů 

 
KOVY 

- dle potřeby a zaplnění kontejnerů 
 

 
 

Na 194 stanovištích tříděného odpadu je rozmístěno 290 kontejnerů na papír, 366 
kontejnerů na plast, 128 kontejnerů na sklo bílé a 129 směsné, 10 kontejnerů na 

kovy, 70 kontejnerů na bioodpad, 28 kontejnerů na textil a 11 kontejnerů na drobné 
použité elektrozařízení. 

 

5. Textil jsou vytříděný čisté oděvy a kusový textil, případně obuv a hračky 

Od konce roku 2010 přibyl na stanovištích tříděného odpadu kontejner na textil společnosti 

TextilEco,a.s. Vytříděný čistý ho vhazujte zabalený v taškách nebo igelitových pytlích.  

Stanoviště na odložení textilu najdete na ulicích: 

- Vrahovice – Trpínky 

- Vrahovice – sídl. Svornosti 9-11 
- SD Průmyslová ul. 
- Janáčkova ul. 4 

- Újezd 7 – prodejna TextilEco 
- Libušinka 25 

- Wolkerova ul. 29 
- Žeranovská ul. 14                              
- Vodní ul. 28                                                       

- Šárka 10                                                            
- Dolní ul. 32                                                        

- Brněnská ul. 33                                                 
- Brněnská ul. 46   
- Studentská ul. 8                                                

- Na Příhoně 15                                                   
- sídl. E. Beneše 14-20                                        

- sídl. E. Beneše 12-27                                        
- Sídliště svobody u MŠ                                       
- Sídliště svobody 19/72                                      

- Sídliště svobody 8/26                                          
- SD Anenská ul. 

- Finská – Norská ul. 
     -   Finská ul. 1  
     -   A. Slavíčka 2 

     -   J. Zrzavého 2 
     -   Čechovická ul. samoobsluha 

     -   Domamyslická ul. samoobsluha 
     -   Žešov u MHD 

 



 
 

D/ ZBYTKOVÝ ODPAD 

je komunální odpad po vytřídění nebezpečného, objemného, využitelného a 
biologického rostlinného odpadu, např. kuchyňské odpady živočišného původu, smetí,  

vyhaslý popel, zbytkový papír a zbytkové plasty, papírové pleny apod.  

Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 6/2011, slouží k odkládání zbytkového 
odpadu sběrné nádoby o objemu 110, 120 a 240 litrů nebo 1100 litrů (tzv. 

”popelnicemi” nebo ”kontejnery”). Ty jsou vyváženy oprávněnou osobou dle 
harmonogramu. U nemovitostí sloužících k rekreaci byla pro účastníky systému 

vytvořena svozová místa určená Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu 
města Prostějova. 

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k 
ní právo hospodařit či právo užívat je povinna:  

 

a) zajistit si pro shromažďování odpadu dostatečný počet sběrných nádob.  
Dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový odpad je takový vnitřní objem 

sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané 
frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit po 

vytřídění zbytkový odpad, vznikající při provozu domácnosti v objektu, do sběrné 
nádoby. Doporučený dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový odpad je 4 litry na 

osobu a den.   
b)označit sběrné nádoby evidenční samolepkou, kterou přidělí Městský úřad Prostějov 

fyzickým osobám a správcům nemovitostí. 
 

Je zakázáno: 
a) ukládat do sběrných nádob a kontejnerů žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, 

nebezpečný odpad, tekuté odpady, stavební suť, objemný odpad a využitelné složky 
komunálního odpadu, 

b) ukládat odpad z domácností do veřejných odpadkových košů, 

c) účastníkům systému odkládat komunální odpad do sběrných nádob, které nejsou 
oprávněny užívat. 

 

      
TAK NE !                     TAK NE !!    
  



 

 
E/ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BIOODPAD) 

je odpad ze zahrad, sadů a ostatních pozemků vyprodukovaný fyzickou osobou (zejména se 
jedná o jehličí, kořeny a stonky bylin, kusové dřevo včetně přirostlé kůry, nepřirostlou kůru, 
květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, slámu a trávu) a kuchyňský odpad 
rostlinného charakteru (např. zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 

skořápky vajec). 

Bioodpad je možné kompostovat – rozkládá se za vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a 
dalších živých onanismů nebo jiných procesů (např. anaerobních rozklad za vzniku plynu, 

který se dá využít). Kompostování je přírodní proces velmi citlivý na vstupní surovinu – když 
se do kompostu dostane něco nevhodného, mohou se všechny užitečné bakterie v podstatě 

otrávit a žádní kompost by tak nevznikl. 

K odkládání biologicky rozložitelného odpadu vyprodukovaného fyzickými osobami 
slouží: 

a) typizované sběrné nádoby určené k odkládání bioodpadu, které má účastník systému 
zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. Tyto nádoby pravidelně vyváží oprávněná 

osoba, a to každý pátek, jednou za 14 dní (viz harmonogram níže).  
Bioodpad se pak odváží k dalšímu zpracování. 
 

b) kompostéry, které má účastník systému zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. 
Účastník systému pak využívá biologicky rozložitelný odpad pro vlastní potřebu. 

 

Co ukládat do bionádob (biopopelnic a kompostérů)? 

Do bionádob patří tráva, drny, listí, jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, shrabky ze záhonů a 

trávníků, zemina z květináčů, odpad z řezu keřů i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), kusové dřevo včetně 

přirostlé kůry, nepřirostlá kůra, seno, sláma, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného 

původu, spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje a kávová sedlina. 

Co do bionádob nepatří? 

Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky 

nerozložitelné a jiné odpady. Po dohodě s kompostárnou neukládejte do popelnic ani skořápky z vajíček. 

Dále upozorňujeme občany, ať bioodpad neukládají do popelnic v igelitových pytlích!  

c) k odkládání objemného rostlinného bioodpadu (např. velké větve stromů) je určen 
v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. 

Dále je dvakrát do roka organizován (jarní a podzimní) úklid města. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Vyvážení nádob na bioodpad v Prostějově 06.00 – 22.00 h. 

 

Pátek – lichý týden ulice: 

 

5. května, Antonína Slavíčka, Anenská, Beskydská, Bezručovo nám., Borová, Boženy 

Němcové, Brandlova, Brodecká, Březinova, Bulharská, C. Boudy, Čechovická, Česká, 

Dělnická, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Duhová, Dykova, 

Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, Esperantská, Fanderlíkova, Foerstrova, G. Preissové, 

Gen. Sachera, Gen. Dudy, Habrová, Hloučelní, Chodská, J.V.Myslbeka, Jabloňová, Jana 

Olivetského, Jana Švermy, Jana Zrzavého, J.B.Pecky, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Kučery, 

Jasanová, Jasmínová, Javoříčská, Ječná, K rybníku, Karafiátová, Kaštanová, Kelčická, 

Kosířská, Kovaříkova, Kpt. O. Jaroše, Krapkova, Krasická, Krokova, Lipová, Lísková, 

Lomená, Luční, Máchova, Mánesova, Manhardova, Melantrichova, Mlýnská, Mozartova, MŠ 

Rumunská (Krokova), Na Blatech, Na Brachlavě, Na Hrázi, Na Okraji, Na Splávku, Na 

Vyhlídce, nám. J.V.Sládka, nám. Práce, Nerudova, Obránců míru, Okružní (Brněnská-

Určická), Olšová, Ořechová, Ovesná, Ovocná, Plumlovská, Pod Vinohrádkem, Polišenského, 

Polská, Průchozí, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, 

Růžová, Sídl. svobody, Slunečná, Stanislava Manharda, Stroupežnického, Šeříková, Šípková, 

Šlikova, Šumavská, Trnková, Třešňová, Určická, V Loučkách, V Polích, V Zahradách, Vasila 

Škracha, Višňová, Vodní, Vrbová, Vřesová, Waitova, Wichterlova, Za Humny, Zahradní, 

Západní, Zlechovská, ZŠ a MŠ Melantrichova, ZŠ Dr. Horáka, Žitná 
 

Pátek – sudý týden ulice: 

 

Aloise Krále, Arbesovo nám., Balbínova, Barákova, Bohuslava Martinů, Bratří Čapků, 

Brněnská, Budovcova, Čechůvky, Českobratrská, Čs. armádního sboru, Čs. odboje, 

Daliborka, Divišova, Dobrovského, Dolní, Dvořákova, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, 

Hrázky, Husitská, Husovo nám., Hvězda, Hybešova, Ivana Olbrachta, Jana Rokycany, 

Janáčkova, Jano Köhlera, Jaroslava Křičky, Jaselská, Jezdecká, Jihoslovanská, Josefa Hory, 

Josefa Suka, Karlov, Kazín, Knihařská, Kollárova, Komenského, Košická, Kotěrova, 

Kotkova, Kpt. Nálepky, Kubelíkova, Květná, Libušinka, Lidická, Lužická, Majakovského, 

Marie Majerové, Martinákova, Mikoláše Alše, Miličova, MŠ Husovo nám., MŠ Partyzánská, 

MŠ Smetanova, Na Příhoně, nám. Padlých hrdinů, nám. T.G.Masaryka, nám. Spojenců, 

Okružní (Brněnská-Dolní), Olomoucká, Olympijská, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, 

Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské nám., Pod Kosířem, 

Pod Svahem, Poláčkova, Prešovská, Předina, Příční, Puškinova, Rejskova, Rozhonova, 

Sádky, Sadová, Sladkovského, Slovenská, Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Sportovní, 

Strojnická, Studentská, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Školní, Švabinského, Tetín, 

Tovačovského, Trávnická, Trpínky, Třebízského, Třískova, Tyršova, U Kalicha, Újezd, 

Úprkova, Václava Talicha, Vápenice, Veleslavínská, Vencovského, Vítězslava Nezvala, 

Vítězslava Nováka, Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrchlického, Vrlova, Winklerova, 

Wolfova, Wolkerova, Za Kosteleckou, Zátiší, Zborov, ŽS a MŠ Palackého, ZŠ E. Valenty, ZŠ 

Majakovského, Žešov     
    

Kontejnery 770 l každý pátek (v zimě jednou za 14 dní dle svozové strasy). 

 

V případě dotazů a připomínek ke svozu volejte svozovou společnost FCC Prostějov, s.r.o.  

– p. Zdeněk Rybka – 737 242 157 

 

 
 



STAVEBNÍ ODPAD 

 
Stavební odpad není složkou komunálního odpadu, proto jeho uložení a likvidace není 

součástí poplatku za komunální odpad. 
 

Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti, které 
jsou dle Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika,  

materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet atd.)  
Původci stavebního odpadu, kteří produkují stavební odpad vhodný k recyklaci a 

následnému využití, jsou povinni stavební odpad třídit a nabídnout provozovateli  
zařízení na využití stavebního odpadu. 

Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti původců stavebního 
odpadu musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, 

popřípadě subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo 
nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití a zneškodnění. 

 

 

Možnosti uložení stavební suti obyvateli města Prostějova za úplatu 
 

Obchodní jméno Adresa sídla Tel. provozovna 

RESTA s.r.o. Kojetínská 3120/75, Přerov 606 795 795 
Recyklační závod Olomouc - 

Holice 

Petr Očenášek Petelinova 12, Olomouc 582 330 022 
Recyklační centrum Určická ul., 

Prostějov 

SUEZ a.s. 
Novosady 616, 

Němčice nad Hanou 
800 102 000 Němčice nad Hanou 

FCC Prostějov, 

s.r.o. 
Průmyslová 1b, Prostějov 

582 334 711 

725 824 716 

Sběrný dvůr na ul. Anenská č.11 

Sběrný dvůr na ul. Průmyslová 

  

 

     
 

 

 
 

 
 

 
 

 



ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ 

 
Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, 

Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců 
elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí.  

Zpětný odběr použitého eletrozařízení jako jsou televize, monitory, zářivky, úsporky,  
fény, ledničky, pračky, mrazničky, myčky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, 

topinkovače, fritovací hrnce, hodiny, vrtačky, pily, šicí stroje, elektrické hračky a další 
zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené 

elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek.   
Je důležité aby elektrospotřebiče, které odevzdáváte byly kompletní – tzn., aby 

obsahovaly veškeré své funkční, jinak se stávají odpadem, na jehož odstranění musí 
o město vynakládat další finanční prostředky, které by mohly být využity učelněji!  

Kompletní použité elekrozařízení není odpad! 
 

Použitého elekrozařízení lze odložit: 

 
- na sběrných dvorech na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově a to 

fyzické i právnické osoby z Prostějova i okolí bezplatně  
 

 

   
 

 
 
 



- v okrajových částech města Prostějova je dvakrát do roka organizován mobilní svoz 

použitého elekrozařízení  
 

- spotřebiče lze odevzdat i v některých prodejnách elektro. 
 

- použité drobné osvětlovací zařízení (úsporné kompaktní zářivky a výbojky) možno 
odevzdat na informační službě magistrátu města na nám.T.G.Masaryka 130/14 

 

    
 

 
- k odložení malých spotřebičů slouží červené kontejnery společnosti ASEKOL s.r.o. 

 
Stanoviště najdete na ulicích: 

- ul. Čechovická u samoobsluhy - Čechovice 
- ul. Domamyslická u samoobsluhy – Domamyslice 
- V. Špály 

- ul. Vícovská ul. 
- Neumannovo nám. 

- Šárka – naproti restaurace 
- ul. Tylova - Libušinka  
- ul. B. Šmerala 

- ul. Rejskova  
- sídl. Svornosti – Vrahovice 

- Trpínky - Vrahovice 
 

 



 

Důležité kontakty, pokud máte dotaz z oblasti nakládání s odpady: 
 

Magistrát města Prostějova 
 

Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby majetku 
- potřebujete vysvětlení k vyhlášce města 

- máte problém s vývozem odpadu 
- chcete informace k nakládání s bioodpady 

- objevili jste černou skládku 
- nevíte jak třídit odpad  

 
Volejte nebo pište: 

 
Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí odd. údržby majetku tel.582 329 327,  

mobil 603 555 905, e-mail: jaroslav.chromek@prostejov.eu 

Ilona Kovaříková, kontrolor odpadového hospodářství tel. 582 329 559,  
e-mail: ilona.kovarikova@prostejov.eu 

 
Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a lesnictví 

- potřebujete vysvětlení k zákonu o odpadech 
- jste podnikatel a nevíte jak nakládat s odpady 

 
Volejte nebo pište: 

 
Ing. Hana Holinková, vedoucí odd. tel. 582 329 493 

e-mail: hana.holinkova@prostejov.eu 
 

FCC Prostějov, s.r.o. 
 

Štěpán Špaček, výkonný ředitel společnosti tel. 582 302 751, mobil 607 078 274 

e-mail: Stepan.Spacek@fcc-group.cz 
 

Michaela Faltýnková, obchodní zástupkyně tel. 582 302 742, mobil 601 024 343 
e-mail: michaela.faltynkova@fcc-group.cz 

Jana Sasínová, OSZ vedoucí tel. 582 302 755, e-mail: Jana.Sasinova@fcc-group.cz 
Jan Krepl, OSZ pracovník tel. 582 302 752, e-mail: Jan.Krepl@fcc-group.cz 

(veškeré objednávky – nákup popelnic s kontejnerů, opravy kontejnerů, přistavení 
velkoobjemových van za úplatu, evidence odpadů pro podnikatele atd.) 

 
Zdeněk Rybka, svoz dispečer tel. 582 302 741, mobil 737 242 157 

e-mail: Zdenek.Rybka@fcc-group.cz 
(vývoz komunálního odpadu, bioodpadu, odpadkových košů, papíru a plastů) 

 
Vladimír Kostlán, transport  tel. 582 302 757, mobil 737 242 185 

e-mail: Vladimir.Kostlan@fcc-group.cz 

(přistavení velkoobjemových van na jarní a podzimní úklid, přes sezónu v 
chatařské oblasti Záhoří nebo na objednávku za úplatu, vývoz tříděného skla a kovů, 

vývoz podzemních kontejnerů na tříděný odpad) 
 

Sběrný dvůr Anenská ul. – tel. 582 334 711 
Sběrný dvůr Průmyslová ul. – tel. 725 824 716 

mailto:Stepan.Spacek@fcc-group.cz

