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Tisková zpráva č. 50, ze dne 26. 8. 2021 

V zastavěném území v Nábřeží ulici se začalo s výstavbou dalších 

polozapuštěných kontejnerů určených ke sběru odpadu. 
Celkem bude v předmětné lokalitě umístěno dvanáct velkoobjemových 
nádob zapuštěných do země a dva nadzemní kontejnery určené k třídění 
oleje.   

V souvislosti se zvyšující se produkcí odpadů z domácností, rostou nároky na jejich 
třídění a uskladnění tak, aby neobtěžovaly obyvatele v přilehlých zástavbách. 
Nezbytností je úprava kapacity skladovacích nádob, což se řeší v závislosti na 
nedostatku místa v centrální části města. Mnohdy stávající nadzemní kontejnery 
zabírají parkovací stání a brání v průjezdu ulicemi. Polopodzemní kontejnery na rozdíl 
od nadzemních, nabízejí kompromis mezi výrazně vyšší kapacitou, kdy zhruba 2/3 
kapacity kontejneru jsou uloženy pod zemí, tím se snižuje frekvence svozu 
jednotlivých nádob, což vede ke snížení finančních nákladů i negativních vlivů na 
životní prostředí. Další výhodou je uložení odpadu pod zemí, kde je stálejší teplota, 
což zpomalí rozklad obsahu kontejneru a tím se sníží riziko obtěžujícího zápachu. 
V neposlední řadě je nespornou výhodou takových svozových nádob omezení 
vandalizmu či možnost opětovného vybírání odpadu, včetně přístupu zvířat.  
V Nábřežní ulici budou umístěny 4 kontejnery na sklo, 2 na papír a plast s kapacitou 
5m3, po jednom kontejneru na sklo a bio odpad s kapacitou 3m3, pětikubíkový 
kontejner na textil a tříkubíkový kontejner na elektro. Dva nadzemní kontejnery 
s obsahem 1,5 m3 budou určeny pro ukládání olejů z domácností. 
„V centru města se pravidelně bojuje o každý metr plochy, realizací polozapuštěných 
kontejnerů sice přijdeme o sedm parkovacích míst, ty ale budou nahrazeny při 
rekonstrukci ulice Na Ohradě. Jde o rozumný kompromis mezi kulturou skladování 
odpadu z domácností, který produkujeme všichni a ústupkem v parkovacích 
místech“, sdělil místostarosta Rudolf Oberfalcer.  
S výstavbou nových kontejnerových míst se začalo osmého srpna a stavba by měla, 
dle smlouvy se zhotovitelem, být předána do třech měsíců.  
Náklady na zhotovení nových kontejnerů, hrazených z rozpočtu města, vyjdou na 
2 300 000 Kč.  

Doposud ve Strakonicích vznikly polozapuštěné kontejnery v ulici Mikoláše Alše,  
Švandy dudáka a Tržní. Ve výstavbě jsou kontejnerová polozapuštěná hnízda v ulici 
Mírová v rámci její celkové rekonstrukce a výstavby bezbariérové trasy.   
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