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Přetékající popelnice, odkladiště nepotřebného odpadu přiváženého lidmi bůhvíodkud, "zdobí" 

centrum Hradce Králové. Obyvatelé by chtěli kontejnery dostat z ulic pryč, to však naráží na pravidla 

městského odpadového hospodářství.  

 

"Lidé, kteří tu žijí, vnímají, že kontejnerů na směsný odpad je v ulicích mnoho. Například v Mánesově 

ulici to dopadalo tak, že k nim přes den jezdila auta bůhvíodkud a jejich řidiči jen vyhodili pytle s 

odpadem a odjeli," upozornila předsedkyně komise místní samosprávy střed města Ivana 

Bezdíčková.  

 

Modernímu centru města by slušelo popelnice vytlačit do vnitrobloků domů, stejně jako se to před lety 

povedlo v historické části, kde zůstaly už jen malé odpadkové koše pro kolemjdoucí. Popelnice na 

směsný odpad mají nájemníci domů ve dvorech či na dalších místech, která si k tomu určili. Vytlačení 

velkých kontejnerů z ulic Hradce však nebude tak jednoduchý úkol, jak by se mohlo zdát.  

 

"Nyní jsme ve fázi, že se spolu s Hradeckými službami snažíme nalézt strategii nakládání s odpady. 

Město nemá žádný grafický manuál, který by řešil umisťování kontejnerů," uvedl na setkání s 

obyvateli středu města vedoucí oddělení rozvoje města Tomáš Jeřábek. Každý může využít popelnice 

kdekoliv ve městě  

 

Město podle něj plánuje v Lipkách pilotní provoz projektu, podle nějž budou kontejnery přiřazeny 

jednotlivým domům podle čísel popisných. Jejich obyvatelé si je budou zamykat, aby je mohli využívat 

jen ti, kteří tam bydlí. Zajímá vás dění v krajích?  

 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.  

 

Ředitel Hradeckých služeb Radek Sokol však upozornil na možný rozpor se systémem placení za 

odpady v Hradci Králové.  

 

"Každý občan Hradce je poplatníkem a za odpad se platí na hlavu. To znamená, že každý z nás 

může využít popelnice kdekoliv ve městě," vysvětlil Sokol. Pokud by se kontejnery měly zamykat, 

musela by se změnit pravidla.  

 

Zároveň upozornil i na to, že městský systém nakládání s odpady má dvě části: občanskou, kterou 

město může regulovat, a podnikatelskou, kterou ovlivnit nemůže. Právě ta podle něj nefunguje tak, jak 

by měla. Každý podnik by totiž měl mít kontejner vlastní a třídit odpad. "Řada podnikatelů to 

zneužívá, například na třídě Karla IV. spočítám ty, kteří mají vlastní nádoby, na prstech jedné ruky," 

upozornil šéf Hradeckých služeb.  

 

Vytlačit popelnice z ulic se povedlo i v okolí Masarykova náměstí, kde radnice před pěti lety 

nainstalovala podzemní kontejnery. Ty však nejsou úplně bezproblémové, neboť jejich vyprazdňování 

je technicky náročnější, a tudíž dražší.  
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