
ODPAD je necht ěný nebo nežádoucí materiál 
nebo látka, které se zbavujeme.  
 
Povinností každého z nás je zajistit, aby se s odpady 
nakládalo způsobem, který nepoškodí životní 
prostředí a neohrozí lidské zdraví. 
 
 Jak t řídit a kam odevzdávat odpad z domácnosti 
 

  ANO NEVHAZUJTE 

PET lahve                              
žlutý kontejner 

sešlápnuté PET 
lahve vše ostatní 

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 
červený 
kontejner 

nápojové 
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SMĚSNÉ PLASTY 
žlutý pytel 

kelímky a 
krabičky od 
potravin, 
sáčky, fólie, 
polystyren, 
výrobky z plastů PET lahve 

 
PAPÍR                                    
modrý kontejner 

starý papír celofán 

papírové obaly 
špinavý a mastný 
papír 

lepenka, 
kartóny, krabice 

fotografický papír, 
voskovaný papír 
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hygienické 
potřeby 

 
SKLO                                    
zelený kontejner 

láhve od nápojů keramika 
skleněné 
nádoby porcelán, zrcadlo 

skleněné střepy 
- tabulové sklo autosklo 

  drátěné sklo 
  
 
Kdo zajiš ťuje sb ěr odpad ů v Liberci? 
Sběr komunálního odpadu, který produkují fyzické 
osoby, jeho přepravu, třídění, využití a odstraňování 
má ze zákona povinnost zabezpečit obec (dle § 4 
písm. b   z. č. 185/2001 Sb.). 
 
Jak je to s poplatky za sb ěr odpad ů? 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vybírá jedenkrát ročně vždy  
 

k 31. 3. příslušného roku Odbor právní a veřejných 
zakázek Magistrátu města Liberec, oddělení poplatků 
a pohledávek. (Viz. leták Poplatky) 
 
Platím za sb ěr tříděného odpadu?  
Za sběr tříděného odpadu poplatky neplatíte, sběr 
zajišťuje a financuje Magistrát města Liberec.  
 
Kam se obrátit, když si nejsem jist, zda mám 
uhrazen místní poplatek za komunální 
odpad? 
Obracejte se na odbor právní a veřejných zakázek, 
oddělení poplatků a pohledávek, Frýdlantská 183, 460 
59 Liberec 1, přepážková pracoviště, tel. 485 243 250 
(251). 
 
Kde se dozvím, která firma mi odváží sm ěsný 
odpad? 
Z nálepky přímo na sběrné nádobě. Tam také 
směřujte své dotazy a připomínky k odvozu odpadu.  
 
Co když jsou kontejnery na t říděný odpad 
stále p řeplněné? 
V tom případě, po Vaší urgenci, zjedná nápravu 
Odbor komunálních služeb Magistrátu města Liberec, 
oddělení odpadového hospodářství města.  
 
Nebezpečné odpady 
Odevzdávejte bezplatně na sběrném dvoře nebo 
v rámci mobilního sběru nebezpečného odpadu. Mezi 
nebezpečné odpady patří chemikálie, ředidla, lepidla, 
léky, obaly od sprejů a nevztahuje se na ně zpětný 
odběr. Nepoužité léky je možné odevzdat v lékárnách. 
 
Odpady s povinností zp ětného odb ěru 
Mezi odpady (výrobky) s povinností zpětného odběru 
patří dle zákona o odpadech oleje (nejedlé), výbojky a 
zářivky, pneumatiky, elektrozařízení z domácností, 
baterie a akumulátory.  
 
Bioodpad z údržby zelen ě 
Odevzdávejte v rámci přistavení velkoobjemového 
kontejneru na zeleň  -  jaro, podzim. 
 
Objemný odpad 
Ukládejte do označených velkoobjemových kontejnerů 
v rámci mobilního svozu nebo sběrného dvora.  
 

     Úklid velkoobjemového odpadu, 
nebezpečných odpadů a odpadů ze zeleně se koná 
dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim.  
Harmonogram svozu a umístění kontejnerů naleznete 
ve vašich poštovních schránkách, na www.liberec.cz, 
ve Zpravodaji liberecké radnice a na informačních 
pultech Magistrátu města Liberec. 
 
Sběrný dv ůr odpad ů  
Ampérova ul. - prům. zóna jih 
Tel. 485 152 258; www.asa-cz.cz  
 
Provozní doba   
Pondělí - Úterý   7:00 - 17:00  
Středa                7:00 - 20:00 
Čtvrtek - Pátek   7:00 - 15:00  
Sobota               9:00 - 15:00 
 
Sběrné místo odpad ů 
ul. M.Horákové – vedle zastávky Košická 
Tel: 485 105 167 
 
Provozní doba: 
Pondělí – Neděle   8:00 – 20:00 
Pol. Přestávka 12:00-12:30 
Mimo státní svátky 
 
Kdo a kolik toho m ůže odevzdat? 
Příjem objemného odpadu je limitován váhou 500 kg 
bezplatně na osobu a rok (koberce, podlahové krytiny, 
nábytek apod.) a pneumatiky z osobního automobilu 4 
ks rok/ osoba. 
Odevzdat odpad  může bezplatně  fyzická osoba, 
která zaplatila poplatek za komunální odpad a  žije 
v Liberci. 
Stavební odpady jsou ve sběrném dvoře předávány 
za úplatu dle aktuálního ceníku. 
 
Mohu ukládat odpad kamkoli?  
Soustřeďováním odpadů nebo jiným nakládáním s 
nimi na místech, které k tomu nejsou určené (k tomuto 
náleží i běžné „odhazování“ odpadků), se dopouštíte 
přestupku, za který může být uložena pokuta až do 
výše 1 mil Kč. Úmyslné založení skládky velkého 
rozsahu, která například znečistí půdu, může být 
kvalifikováno jako trestný čin. V případě nesprávného 



nakládání s nebezpečnými odpady se můžete dopustit 
trestného činu z nedbalosti.  
 
Kam mám nahlásit černou skládku? 
Zaznamenáte-li černou skládku, pálení odpadu, 
zápach šířící se ze skládky, sběrného dvora či jiných 
zařízení, obraťte se na Odbor životního prostředí, 
oddělení odpadů a ovzduší Magistrátu města Liberec, 
na Městskou policii či oblastní inspektorát České 
inspekce životního prostředí. V případě, že víte, že se 
skládka nalézá na pozemku ve vlastnictví SML, 
volejte Odbor technické správy veřejného majetku, 
tel.+420 485 243757, 
e-mail:sebelka.jan@magistrat.liberec.cz 
 
Při ohlášení po vás bude požadováno: 
Přesný popis místa skládky, popřípadě kopie 
katastrální mapy s vyznačením umístění skládky. 
Můžete-li, pořiďte důkazní materiály např. foto, video, 
SPZ apod.  
 
Mohu pálit odpad? 
Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je 
možné na otevřených ohništích spalovat jen dřevo, 
suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály 
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec 
může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky 
pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich 
spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich 
odstranění podle zvláštního právního předpisu. SML 
takovou vyhlášku nevydalo. Jako palivo nelze použít 
odpad. 
 
Mám další dotazy k nakládání s odpady 
Kontaktujte oddělení odpadového hospodářství města 
Odboru komunálních služeb Magistrátu města 
Liberec, tel. 485 243 111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Důležité zákony a vyhlášky 
v oblasti odpad ů Co upravují 

 
Zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech 

stanoví základní definice, 
povinnosti původců odpadů i 
zvláštní podmínky pro nakládání s 
určitými druhy odpadů (podle 
legislativy EU), přestupky a jiné 
správní delikty 

 
Zákon č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích 

podmínky pro ukládání pokut a 
další skutkové podstaty přestupků 
(např. odhazování odpadků 
kamkoliv) 

 
Zákon č. 140/1961 Sb.,            
Trestní zákon 

skutkové podstaty trestných činů 
(např. ohrožení a poškození ŽP 
nebo nakládání s odpady) 

Vyhláška č. 381/2001 
Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady 

stanoví katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů 

Vyhláška č. 376/2001Sb.,  hodnotí nebezpečné vlastnosti 
odpadů 

 
Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2007 
Statutárního města 
Liberec 

základní pojmy, místní poplatek za  
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů,  

Obecně závazná 
vyhláška č.9/2005 
Statutárního města 
Liberec 

systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem 
ve městě Liberci 

 
Úřední hodiny Magistrátu m ěsta Liberec 
 ( přepážky , oddělení poplatků a pohledávek) 
pondělí a středa 8,00 – 17,00 
úterý a čtvrtek  8,00 – 16,00 
pátek   8,00 – 14,00 
sobota   8,00 – 12,00 
 
Úřední hodiny Statutárního m ěsta Liberec 
 (odbor komunálních služeb) 
pondělí a středa             8,00 – 17,00 
úterý a čtvrtek                8,00 – 16,00 
pátek                              8,00 – 14,00 
   
Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den , 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 
Adresa:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Telefon:  485 243 111  
Fax:  485 243 113  
E-mail:  info@magistrat.liberec.cz 
Letáky jsou k dispozici ke stažení na www.liberec.c z. 
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