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Ještě v roce 2005 bylo v Liberci jen 540 kontejnerů na tříděný odpad, dnes mohou Liberečané 

třídit do 1250 kontejnerů a dalších 516 nádob přibude.  

Liberec rozšiřuje systém třídění odpadů, ve městě přibudou nové kontejnery a stanoviště. Těch 

by v budoucnu mělo být po městě až 400. Dnes najdou lidé kontejnery na sklo, papír a plasty 

na 270 místech, třeba o polovinu menší Jablonec jich má po městě 249. V první etapě bude po 

městě rozmístěno 196 nových kontejnerů na sklo, plasty a kartony od nápojů, řekla primátorka 

Martina Rosenbergová (ČSSD).  

Ještě v roce 2005 bylo v Liberci jen 540 kontejnerů na tříděný odpad, dnes mohou Liberečané 

třídit do 1250 kontejnerů a dalších 516 nádob přibude. Ve městě se třídí nejen sklo, plastové 

lahve, papír a tetrapacky, na stanovištích jsou i speciální kontejnery na drobné 

elektrospotřebiče nebo na textil. Domácnosti mohou také sbírat směsné plasty, které do 

kontejnerů nepatří, ty se od roku 2010 třídí do speciálních pytlů.  

Od jara příštího roku přibudou ve městě i kontejnery na bioodpad, jako jsou zbytky ovoce a 

zeleniny, pečiva, skořápky vajec a ořechů, lepenka, papírové ubrousky a kapesníky, posekaná 

tráva, listí, plevel a podobně. "Ve spolupráci se svozovou firmou A.S.A. připravujeme rozmístění 

několika stovek nádob na bioodpad, který bude svážen do kompostárny," doplnila 

Rosenbergová. Zatím mohli Liberečané získat od města jen kompostér nebo využít dvakrát 

ročně velkého svozu zeleného odpadu. O přidělení nádoby na bioodpad mohou lidé město sami 

požádat.  

V Liberci se vloni vytřídilo v přepočtu na obyvatele 47 kilogramů odpadu a radnice za to od 

autorizované obalové společnosti EKO-KOM dostala přes pět milionů korun. "Ve srovnání s 

jinými obcemi a městy v kraji se v Liberci do kontejnerů třídí mnohem méně, zachraňují to ale 

výkupy surovin," řekl dnes ČTK krajský manažer EKO-KOM Martin Holubec. I v Liberci se ale 

podle něj situace zlepšuje a zájem o třídění roste.  
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