
 

Plán separace odpadu v roce 2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plasty všechny části 

1100 l - každé pondělí, středu a pátek 

(žlutá nádoba) 

 

Do kontejnerů na plasty (žluté nebo se žlutými víky) patří pouze plastové obaly 

(PET, PE, HDPE, LDPE, PP, např. obaly od pracích a čisticích prostředků, tuby 

od zubních past, kelímky od jogurtů, obaly od CD, DVD apod.).  

Láhve před vhozením odzátkujte a promáčkněte! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Papír            část Ráj, Staré Město, Nové Město 

1100 l - každé úterý a pátek, ve středu vybraná stanoviště 

(modrá nádoba) část Fryštát, Lázně Darkov, Mizerov, Hranice 

+ - každé pondělí a pátek, ve středu vybraná stanoviště 

nápojový kartón     

(tetrapack)  

 

Do kontejnerů na papír (modrých nebo s modrými víky) patří pouze papír, 

papírové obaly, obaly od džusů, mléka – tetrapak. Kartónové krabice prosím 

sešlápněte. Nevhazujte plastové obaly. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Papír                       obchodní jednotky  

karton               - pondělí, úterý nebo pátek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sklo část Fryštát, Lázně Darkov, Nové Město, Hranice 

1550 l -  liché čtvrtky  

  

(zelený zvon)   

 část Ráj, Mizerov 

- sudé čtvrtky  

  

Do kontejnerů na sklo (zelené zvony) patří pouze sklo, skleněné obaly. Nepatří 

sem porcelán, drátosklo, autosklo, varné sklo, plast, papír, komunální odpad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kovy stanoviště:  viz. Seznam nádob na kovy 

1550 l   

(šedý zvon)   
  
 úterky 24.1.,28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 26.9., 24.10., 28.11.,26.12. 

   

Do kontejnerů na kovy (šedé zvony) patří pouze drobný kovový odpad 

z domácností, např. plechovky od potravin bez zbytků jídel, hliníkové kelímky 

od svíček, hliníkové folie od jogurtů, hliníkový alobal, hřebíky a jiné kovové 

předměty či železný šrot menších rozměrů. Nepatří sem znečištěné odpady, 

zbytky potravin, apod. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komunální odpad všechny části (sídliště) 

1100 l - každé pondělí, středu a pátek. V sobotu vybraná stanoviště. 

(černé/plechové  

nádoby) 

Do kontejnerů na komunální odpad nevhazujte elektroodpad, papír a nápojové 

kartóny, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad ani bioodpad. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bioodpad stanoviště:  viz. Seznam nádob na bioodpad 

770 l   

(hnědá nádoba)   
   

 - vývozy nádob probíhají dle harmonogramu svozu bioodpadu  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Sklo                    rodinné domy Fryštát, Nové Město, Mizerov, Hranice, Louky 

pytle   - úterý 17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 

21.11., 19.12. 

(zelené)   
rodinné domy Darkov, Ráj, Staré Město 

 - úterý 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plastové obaly       rodinné domy Fryštát, Nové Město, Mizerov, Hranice, Louky 

pytle  - středa 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 

14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 

29.11., 13.12., 27.12. (SVOZ 1x14 dní) 

(žluté)   

 rodinné domy Darkov, Ráj, Staré Město 

 - středa 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 

7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 

22.11., 6.12., 20.12.  (SVOZ 1x14 dní) 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Papír                    rodinné domy Fryštát, Nové Město, Mizerov, Hranice, Louky 

pytle - čtvrtek 19.1., 23.2., 23.3., 20.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 21.9., 19.10.,       

23.11., 21.12. 

(modré)   

 rodinné domy Darkov, Ráj,Staré Město,  

 - čtvrtek  5.1., 9.2., 9.3., 6.4., 11.5., 8.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 9.11., 7.12. 

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Separační pytle je nutné vystavit k vaší nádobě na odpad den předem nebo v den sběru do 6 hodin ráno. 

Později vystavený pytel nebude odvezen.   

Do žlutých pytlů patří pouze plastové obaly (PET, PE, HDPE, LDPE, PP). 

Do modrých pytlů patří pouze papír, papírové obaly, kartony, tetrapaky.  

Do zelených pytlů patří pouze sklo (bez zavařenin a zbytků jídel). 

 

Láhve před vhozením odzátkujte a promáčkněte! 

Papírové, lepenkové krabice před vhozením sešlápněte. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informace pro občany v rodinných domcích: 

Barevné pytle na tříděný odpad nebudou odvezeny v případě, že se v nich 

nebude nacházet čistý vytříděný odpad (papír-modrý, plasty-žlutý a sklo-

zelený). Tříděný odpad od RD bude svážen pouze v barevných pytlích, 

nikoliv z barevných nádob, které si občané sami pořizují. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přehledný video průvodce tříděním odpadu  
 
https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/video-pruvodce-tridenim 

 

 

Seznam  velkoobjemových  kontejnerů 
(rozmístěných naúzemí statutárního města Karviné) 

Kontejnery jsou přistavovány v průběhu dne a po zaplnění budou odvezeny !!! 

 

 

 

Viz. soubor  - Seznam přistavení VOK v roce 2023.xlsx 

 

 

 

 

 



 

 

Odvoz kusového odpadu od rodinných domů v úterky, čtvrtky: 

 

Část města 
Měsíc 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Mizerov, Hranice 10. 14. 14. 11. 16. 13. 11. 8. 12. 10. 14. 12. 

Ráj 12. 16. 16. 13. 18. 15. 13. 10. 14. 12. 16. 14. 

Fryštát, Lázně Darkov, Louky, 

St.Město, N.Město, Doly 
26. - 

2.a 

30 
27. - 

1.a 

29. 
27. 24. 28. 26. 30.  28. 

 
Kusový odpad musí být vystaven den předem nebo do 6.00 v den svozu!!!!! 

Odvezen bude pouze kusový odpad, který se běžně používá v domácnostech(např. skříně, křesla, 

koberce, apod.). 

Odváženy nebudou stavební odpady (např. okna, sutě, desky), nebezpečné odpady, pneumatiky, 

elektrozařízení,ani bioodpady (větve, zahradní přebytky).Tyto odpady zlikvidujte určeným 

způsobem – odvozem na skládku nebo likvidací ve sběrném dvoru (výčet odpadů přijímaných ve 

sběrném dvoru je uveden na https://www.tsk.cz/provozovny/odpady-informace/sberny-dvur/ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sběrný dvůr – v areálu TS Karviná, a.s.,Bohumínská 1878, Karviná-Nové Město 

 

provozní doba: 

Od 1. dubna do 31. října   Od 1. listopadu do 31. března 

po-pá 8:30 – 17:00 hod.   po-pá 7:30 – 16:00 hod. 

so 6:00 – 14:30 hod.   so 6:00 – 14:30 hod. 

ne zavřeno    ne zavřeno 

 

Státní svátky  - ZAVŘENO 

 

více info na https://www.tsk.cz/provozovny/odpady-informace/sberny-dvur/ 

 

Svoz potravinářských olejů a tuků (černé nádoby s fialovými víky) probíhá co druhý měsíc, a to: 

leden, březen, květen, červenenec, září, listopad  nebo dle zaplněnosti nádob. 

 

 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NOVĚ: 

 

2.2., 2.3., 30.3., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 31.8., 28.9., 2.11., 30.11., 28.12. 
 

Karviná - N. Město Na Vyhlídce (garážová osada za TS Karviná)   6,00 -  6,10 

Karviná - St. Město Nám. O.Foltýna (u azylového domu)   6,15 -  6,25 

Karviná - Fryštát Zahradní u č.p. 724   6,30 -  6,40 

Karviná - N. Město Sportovní (garážová osada za stadionem KOVONA)   6,45 -  6,55 

Karviná - Mizerov Žižkova - mezi Olšovou a Potoční   7,00 -  7,10 

Karviná - Hranice Čsl. armády (parkoviště naproti Rehab. Ústavu)   7,15 -  7,25 

Karviná - Louky Zátiší (na stanovišti velkoobjemového kontejneru)   7,40 -  8,00 

 Kempy I. (při č.p. 71)   8,05 -  8,20

 Kempy II. (na stanovišti velkoobjemového kontejneru)   8,25 -  8,40 

Karviná - Lázně Darkov Lázeňská (u bývalého přejezdu ČD)   9,00 -  9,10 

Karviná - Ráj Pokrok (naproti č.p. 1085)   9,20 -  9,30 

Polská (točna BUS)   9,35 -  9,45 

Borovského (točna u prodejny)   9,50 - 10,00 

Mickiewiczova (zastávka MHD Pod Lesem)   10,05 - 10,15 

Karviná - Hranice Mickiewiczova (u rest. Tesarčík)   10,20 - 10,30 

Karviná - N. Město Jánského (u zdravotního střediska)   11,20 - 11,30 

Karviná - Fryštát Fryštátská (u restaurace Orava)   11,35 - 11,45 

Karviná - Mizerov Centrum (u restaurace Centrum)   11,50 -  12,00 

 Kpt. Jaroše (naproti MŠ Kpt. Jaroše)   12,05 -  12,15 

 Na Kopci (spojka k ul. Majakovského)   12,20 -  12,30 

 Borovského (garážová osada)   12,35 -  12,45 

Karviná - Ráj V Aleji (naproti MŠ V Aleji, č.p. 761)   12,50 -  13,00 

 Prameny (parkoviště naproti vchodu ZŠ Prameny)   13,05 -  13,15 



 

 

V uvedené časy je možno přebrat nebezpečné odpady, které jsou 

identifikovatelné, tzn. obsluha masí vědět, co přebírá. Je možno 

odevzdat nebezpečné odpady jako například motorový olej, olejové 

filtry, znečištěné zaolejované hadry či jiné absorbční látky, zbytky 

barev, lepidel a laků, ředidla, znešištěné obaly apod.  

 

POZOR – Svoz je určen pouze pro občany Karviné nikoli pro 

podnikatele!!! 

 

Jedná se o svoz POUZE nebezpečného odpadu, NEJEDNÁ se o svoz 

elektroodpadu, lednic, praček apod. Tato vysloužilá zařízení je 

třeba odevzdat do sběrného dvora. 
   


