
 

Odpady – informace pro občany Moravské Třebové 

 

Pro město Moravská Třebová zajišťuje nakládání s odpady společnost Technické 

služby Moravská Třebová s.r.o. (dále jen TSMT).  

 

Svoz komunálního odpadu 

• Město Moravská Třebová je pro potřeby zajištění svozu komunálního odpadu 

rozděleno na 3 svozové okruhy + Boršov (viz Svozový kalendář). 

• Město Moravská Třebová má zaveden evidenční systém odpadového 

hospodářství (MESOH), díky kterému lze adresně sledovat produkci odpadu, počet 

vyvezených nádob apod. Z tohoto důvodu musí mít každá nádoba čárový kód, 

který lze vyzvednout v sídle společnosti TSMT. Nádoba bez čárového kódu nebude 

vyvážena. 

 

Frekvence svozu soukromých nádob občanů 

Směsný komunální odpad:  1 x za 3 týdny 

Plast, papír:    1x za 4 týdny 

Bio:      1x týdně (v zimním období 1x za 2 týdny) 

___________________________________________________________________ 

Jarní a podzimní mobilní svoz odpadu 

• V jarním (duben-květen) a podzimním období (říjen) jsou v ulicích města Moravská 

Třebová umisťovány velkoobjemové kontejnery a vlečky na: 

kontejner – odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva), 

traktorová vlečka – objemný a nebezpečný odpad  

(skříně, matrace, televizory, ledničky, zářivky, výbojky, plechovky od barev) 

• Kontejnery a vlečky jsou přistavovány za stálého dozoru pracovníků TSMT. 

• Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou 

přebírat, a proto je nutné dbát jejich pokynů a nepožadovat nakládku jiných druhů 

odpadů než je uvedeno. 

• Kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení směsného komunálního odpadu z 

domácností (k tomu slouží soukromé popelnice) ani k odložení tříděných odpadů 

http://www.tsmt.cz/index.php/odpady-sberny-dvur/sezonni-svoz-odpadu/15-sezonni-svoz-odpadu


(papír, plast, sklo – k tomu jsou určeny kontejnery na veřejných kontejnerových 

stáních). Dále nejsou určeny ani k odložení stavebních odpadů (vybouraná bytová 

jádra, suť, eternit, lepenka,…), odpadů z automobilů (pneumatiky, olejové filtry, 

provozní tekutiny) nebo odpadů tekutých (chemikálie, barvy, oleje). Tyto odpady je 

možno uložit za úhradu na sběrovém dvoře Moravská Třebová, Zahradnická ul. 

• Termíny přistavení – viz Svozový kalendář pro aktuální rok. 

___________________________________________________________________ 

Odstranění odpadu na sběrovém dvoře (SD), překladišti a kompostárně 

• Občan Moravské Třebové musí pro bezplatné odložení komunálního odpadu 

předložit kartičku na SD (k vydání v sídle společnosti TSMT po předložení OP).  

• Pro odstranění zpoplatněných druhů odpadů platí ceník vyvěšený v areálu SD. 

• Na SD lze odevzdat odpad pouze v přiměřeném množství (max. přívěs za osobní 

vozidlo, užitkový vůz do 3,5 t). Pro větší množství odpadu si občan musí zajistit 

odstranění odpadu jiným způsobem (např. objednat si službu přistavení kontejneru).  

• Obsluha SD je oprávněna v odůvodněných případech odmítnout převzetí odpadu. 

SD Moravská Třebová  

Adresa:   Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová 

Provozní doba:  PO   13:00 – 17:00 

ST   8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

ČT, SO  8:00 – 14:00 

SD Boršov    

Umístění:   parc. č. 3808/7, k. ú. Boršov u Moravské Třebové 

Provozní doba:   SO    8:00 – 12:00 (1x za 2 týdny) 

Překladiště a kompostárna Hamperk  

Umístění:   za M. Třebovou, směr z ul. Jevíčské na Rozstání 

Provozní doba:  dle domluvy 

Ve dnech státních svátků jsou pracoviště UZAVŘENA  

(pokud není uvedeno jinak). 

 



Seznam odpadů, které je společnost TSMT oprávněna odebírat, je k nalezení 

v elektronické podobě na stránkách webové aplikace ISOH (Informační systém 

odpadového hospodářství) MŽP ČR. 

• SD Moravská Třebová 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=2596 

• SD Boršov 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=3213 

• Překladiště Hamperk 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=3211 

• Kompostárna Hamperk 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=11378 

 

Důležité informace – STAVEBNÍ ODPADY 

• Pro přijetí stavební suti (kat. č. 170107) je nutno doložit vyplněný a podepsaný 

dokument  Čestné prohlášení původce odpadu – stavební suť. 

• Čestné prohlášení obsahuje jméno původce odpadu, název druhu odpadu, 

katalogové číslo odpadu, místo vzniku odpadu, datum předání odpadu a prohlášení, 

že se nejedná o odpad nebezpečný a že neobsahuje nebezpečné složky. 

 

Stavební odpad s azbestem (kat. č. 170605) lze předávat:  

• pouze ve středu od 8 do 12 hod. na SD v Moravské Třebové, 

• zabalený do pytlů (big bagů). (Pytle lze zakoupit i u obsluhy SD.) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Související právní předpisy 

- Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 6/2021, o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství 

- Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 4/2022, o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství  = „poplatek za komunální odpad“ 

 

Poplatek za komunální odpad  

Poplatek lze uhradit pouze přímo městu Moravská Třebová.  

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=2596
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=3213
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=3211
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=11378


Více info v Občanském informačním centru Městského úřadu Moravská Třebová, tel. 

461 353 111. 

 

Kontakty: 

informace, kartičky na SD,  

čárové kódy na nádoby 

apod.  

Bc. Denisa Šedá sekretariat@tsmt.cz 461 316 509 

svoz odpadu,  

provoz překladiště  

a kompostárny apod. 

Josef Dvořák – 

technik  

j.dvorak@tsmt.cz 736 678 376 

Zdeněk Grulich – 

dispečer  

dispecer@tsmt.cz 736 678 230 

sběrový dvůr obsluha SD  734 286 081 

 

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová 

 


