
Město Rokycany připravilo ve spolupráci 
se společností Rumpold-R Rokycany s.r.o. 

SVOZY OBJEMNÉHO ODPADU 
A DŘEVNATÉHO BIOODPADU 

JARO 2023 
 

Tyto svozy jsou součástí obecního systému odpadového hospodářství města Rokycany 
stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 6/2021. Vyhláška je zveřejněna na webových 
stránkách města Rokycany: www.rokycany.cz. Náklady na ně jsou hrazeny městem 
Rokycany. Od 1. 1. 2023 je povinnost z objemného odpadu vytřídit využitelné 
složky, a to nejméně kovy, plasty a dřevo. 
 
Velkokapacitní kontejnery na objemný komunální odpad a dřevnatý bioodpad budou 
přistaveny vždy v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin na následujících stanovištích: 

  
  

bod Stanoviště termín 
objemný 
odpad 

BIO z 
dřevin 
(větve) 

1 křižovatka Žďárská cesta a Nad Pivovarem 

01.04.2023 

Ano Ano 

2 K Potoku (Páclovna) Ano Ano 

3 křižovatka Klostermannova a Litohlavská Ano Ano 

4 křižovatka Přemyslova a K Trhovce Ano Ne 

5 Borek, U Hřiště 

15.04.2023 

Ano Ano 

6 parkoviště Voldušská (u nemocnice) Ano Ano 

7 křižovatka Barákova a Václava Nového Ano Ano 

8 parkoviště Čelakovského (u Policie ČR) Ano Ano 

9 Tymákovská (pod Čilinou) 

22.04.2023 

Ano Ano 

10 křižovatka Plzeňská a Arbesova (u veteriny) Ano Ano 

11 Fügnerovo náměstí, Sokolská Ano Ano 

12 Borek, Tichá (u bývalé STS) Ano Ano 

13 křižovatka Raisova a Kozlerova 

29.04.2023 

Ano Ano 

14 křižovatka Lužická a Libušina Ano Ano 

15 Polní Ano Ano 

16 Josefa Knihy (u veřejných WC) Ano Ne 

17 Němčičky (chatová osada) 

06.05.2023 

Ano Ano 

18 křižovatka Pražská a K Borku Ano Ano 

19 parkoviště Pivovarská Ano Ne 

20 
Parkoviště Dělostřelců (původně parkoviště 
Albert) 

Ano Ne 

 
V případě, že nebude na některém stanovišti kontejner momentálně k dispozici, vyčkejte 
prosím přistavení jiného prázdného kontejneru, nebo využijte kontejner na jiném 
stanovišti. 



Jaké odpady lze do přistavených kontejnerů odkládat? 

 objemné odpady, tzn. takové odpady, které se vzhledem ke svým rozměrům 
nevejdou do nádob na směsný komunální odpad (nábytek, matrace, koberce, atd.) 

 dřevnatý bioodpad, vhodný pro zpracování drtičem nebo štěpkovačem větví (např. 
větve stromů a keřů) 
 
 

Jaké odpady nelze do přistavených kontejnerů odkládat? 

 odpady vzniklé mimo město Rokycany a Borku u Rokycan 

 odpady, které vznikly při činnosti fyzických osob podnikajících nebo právnických osob 

 nebezpečné odpady (baterie, zbytky barev, ředidel, nepoužitelná léčiva, atd.) 

 pneumatiky (využijte zpětný odběr systému ELTMA) 

 papír, plasty, sklo, kovy, textil, jedlé oleje a tuky (tříděný komunální odpad) 

 stavební a demoliční odpad 

 světelné zdroje, LED žárovky, zářivky a výbojky (zpětný odběr systému EKOLAMP) 

 odpadní elektrozařízení, chladničky, pračky, televizory, monitory, počítače atd. 
(zpětný odběr systému ASEKOL a ELEKTROWIN) 

 
 
Všechny druhy odpadů (kromě pneumatik a stavebního a demoličního odpadu) mohou 
občané Rokycan bezplatně a celoročně odkládat na sběrných dvorech v Jiráskově ulici 
a v Němčičkách.  
 
Orientační mapa stanovišť:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bližší informace o svozu odpadů a o obecním systému odpadového hospodářství města 
Rokycany Vám poskytne: 

 Město Rokycany, odbor rozvoje města: tel. 777 520 971 

 Rumpold- R Rokycany s.r.o.: tel. 371 722 206 


