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Město Brno 

• Počet obyvatel     385 tis. 

• Rozloha      230 km2  

• Délka od východu k západu    21,5 km 

• Síť komunikací města     830 km 

• Městské části     29 

• Počet odpadových nádob v systému  cca 55 tis.  

• Počet sběrných středisek   37 

• Počet sběrných nádob - papír                      1218  

                                         - plast                        1181 

                                         - sklo (bílé +barevné)    1990 

                                         - podzemní kontejnery           13 

 



 WASTE BRNO  
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Sběrná střediska odpadů 

• Sběrná střediska odpadů  

   počet v Brně : 37 

    



Počty SSO 

Provozovatelem všech 37 SSO je 

statutární město Brno 
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Sběrná střediska odpadů 

Všechna sběrná střediska: 

• objemné odpady (koberce, nábytek, peřiny, matrace, atd.) 

• separace (sklo, směsný plast,“tetrapack“, hliníkové nápojové obaly, papír) 

• drobný hliník 

• polystyren 

• bioodpad  

• kovy  

• nebezpečné odpady  

• zpětný odběr elektrozařízení  např. chladničky, sporáky, myčky, 

fény, kalkulačky, klávesnice, PC, monitory, TV, mixéry, zářivky, 

úsporné žárovky, atd.  

Vybraná sběrná střediska:     

• stavební odpady, pneumatiky - ZPOPLATNĚNY 



Nově na SSO-sběr kuchyň. oleje 
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Snahou je umožnit občanům 

ekologické nakládání s použitými 

kuchyňskými rostlinnými oleji, protože 

jejich vylévání do dřezů či toalet 

výrazně znečišťuje odpadní potrubí, 

následně systém kanalizace a v 

konečném důsledku může způsobovat 

nižší účinnost čističek odpadních vod 

tím, že nadnáší aktivní kal. 



Předcházení vzniku odpadů v Brně 
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Předcházení vzniku odpadu 
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CÍL 
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• CÍLE RE-USE MANAGEMENTU V BRNĚ: 

signál, že statutární město Brno plně vnímá důležitost 

podpory přechodu z lineárního modelu spotřeby na novou 

vizi, kterou Evropská komise schválila 2. 12. 2015 

v balíčku oběhového hospodářství s názvem Uzavření 

cyklu (Closing the loop) s cílem zdůraznit důležitost 

dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady (§ 9a 

zákon č.185/2001 Sb.). 
 



CÍL 
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• CÍLE RE-USE MANAGEMENTU V BRNĚ: 

• environmentální podmínky: snížení produkce odpadu, 

lepší využitelnost zdrojů a energie s ohledem na 

prodloužení životního cyklu výrobků. 

• ekonomické podmínky: vytvoření dalších pracovních 

míst, vznik nového obchodního odvětví, podporu lokální 

ekonomiky. 

• sociální podmínky: snížení sociálních rozdílů tím, že se 

systémem re-use zpřístupní zboží i lidem s nízkými 

příjmy, kteří by si je jinak nemohli dovolit, vznik 

pracovních míst pro nízko kvalifikované či jinak 

znevýhodněné pracovníky. 
 



 RE-USE MANAGEMENT  v Brně 
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• DRUHÝ ŽIVOT 

• RENAB 

• RETRO-USE 

• JSEM ZPĚT 

• RE-TEX (připravováno) 

 

 

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

•  „Meníčka pro bezdomovce“ 



RE-USE PROJEKT „Druhý život“ 

• Projekt pro opětovné použití zachovalých upotřebených výrobků - 

RE-USE „DRUHÝ ŽIVOT“ na sběrných střediscích odpadů (SSO) 

statutárního města Brno  

• V létě 2016 spuštěn pilotní projekt RE-USE „DRUHÝ ŽIVOT“. Na projektu 

se podílí Odbor životního prostředí města Brna, Veřejná zeleň města Brna 

a SAKO Brno, a.s. Občané mohou  na 4 SSO darovat výrobky pro 

opětovné použití (drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, 

hračky, sportovní vybavení aj.), a to do krytých zřetelně označených 

kontejnerů   

•  Sběr je organizován prostřednictvím veřejné sbírky, kterou zaštítila 

příspěvková organizace města Brno - Veřejná zeleň města Brna, p.o. 

• Darované předměty jsou prodávány a 100 % zisku nabytého z prodeje 

putuje na financování projektu „KVĚTINY V BRNĚ“.  To znamená, že na 

vybraných místech městské veřejné zeleně jsou vysazovány okrasné 

květiny.  
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Druhý život 
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„Druhý život“ - výsledek 

 

 

• V rámci projektu „Druhý život“ se na čtyřech RE-USE 

pointech vybrala ke dni 30.9.2016 částka 24.673,- Kč. Tato 

částka bude použita na nákup a výsadbu cibulovin. Nákup i 

výsadbu cibulovin, která se uskuteční na podzim roku 

2016, zajistí Veřejná zeleň města Brna. Na jaře roku 2017 

budou na těchto květinových záhonech doplněny trvalky a 

vysety letničky.  
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• 1. Rostislavovo náměstí v Králově Poli – 2 záhony (150 m2) 

• Crocus ancyrensis  - 2000 ks  

• Narcissus poeticus - 200 ks  

•   

• 2. Ulice Zborovská v Žabovřeskách – 1 záhon (75 m2) 

• Crocus ancyrensis  - 1200 ks  

• Iris reticulata Harmony -  500 ks 
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„Druhý život“ 

„Druhý život“ 



RE-NAB „nábytková banka“ 

Koordinovaná spolupráce mezi OŽP a OSP 
 

•  dubnu 2016 spustil Magistrát města Brna projekt RE-NABna podporu 

dalšího využívání použitého nábytku, tzv. nábytkovou banku. Obyvatelé 

Brna mohou darovat nepotřebný nábytek lidem v sociální nouzi.  

• jedná se o komodity: dřevěné, kovové či plastové stoly, stolky, židle, 

skříňky, komody, postele i police, veškerý použitelný nábytek, včetně 

zahradního. Z hygienických důvodů není odebírán čalouněný nábytek. 

Na čtyřech sběrných střediscích odpadu jsou umístěny zastřešené 

velkoobjemové kontejnery, kam se tyto komodity ukládají. Dál je nábytek 

převážen do skladu společnosti SAKO Brno a.s. Zde se provádí evidence a 

vzniká seznam aktuálně dostupného nábytku s fotografiemi. Následně jej 

OSP MMB nabízí potřebným klientům k vybavení bytů.  
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RE-NAB 
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RETRO-USE 
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www.retro-use.cz 

20 



RETRO-USE 
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RETRO-USE 
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RETRO-USE 

• projekt statutárního města Brna „RETRO-USE“ propojuje PVO s oblastí 

kultury 

• Od srpna 2016 podporuje RETRO-USE další smysluplné použití všeho, co 

je v domácnostech již nepotřebné, vyrobené před rokem 1989 a zároveň 

zajímavé zejména pro kulturní instituce. Z historického hlediska zajímavé 

předměty jako např. knížky, časopisy, vybavení domácnosti či technické 

vybavení, osobní písemnosti, staré fotografie, filmy, hračky, sportovní 

potřeby jsou zejména v rámci redistribuce do sbírek muzeí či fundusů 

divadel i čištěny či opravovány. Statutární město Brno na projektu 

spolupracuje s Americkým fondem, o.p.s. a  dalšími kulturními institucemi 

jako např. Moravská galerie, Technické muzeum Brno, Vojenský historický 

ústav.  

• Více informací lze nalézt na www.retro-use.cz  
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 NE plýtvání jídlem! 
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Projekt „Meníčka pro bezdomovce“ 

 
Realizace: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

 (zřizovatel Magistrát města Brna)  

 

• v roce 2016 (k 30.9.) bylo vydáno 22 392 porcí jídla, což odpovídá 117 

porcím denně 

• v roce 2015 bylo do projektu zapojeno 7 provozoven veřejného stravování, 

průměrně se přivezlo 127 porcí denně a lidem bez domova bylo v roce 

2015 vydáno 31 828 porcí jídla.  

• výdej probíhá v jídelně suterénu Městského střediska krizové sociální 

pomoci Masná 3b v Brně a k výše zmíněnému datu jej v souvislosti s 

nabízenou stravou opakovaně navštívilo 6968 osob. 



JÍDLO PRO POTŘEBNÉ 
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• provozovny veřejného stravování poskytují zdarma v pracovní dny 

nespotřebovaná (respektive neprodaná) polední menu včetně polévek 

lidem bez přístřeší.  

• pracovníci CSS sváží neprodané polední menu přímo z provozoven a vozí 

je do Městského střediska krizové sociální pomoci, kde tito lidé mohou 

zdarma dostat kvalitní teplou stravu, která by v případě neexistence 

projektu končila v odpadkových koších.  

• organizace a financování ze strany CSS zahrnuje zejména nákup 

pohonných hmot, mzdy pracovníků a nákup menu boxů, přepravních 

termotašek a termovárnic a jednorázového plastového nádobí. 

• projekt od počátku probíhá a je realizován pod dohledem Krajské 

hygienické stanice v Brně.   

 

    Věříme, že projekt bude nadále pomáhat potřebným! 

 

 



CO CHYSTÁME… 
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• ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH AKTIVIT 

• „MOTIVAČNÍ PROGRAM“ PRO AKTIVNÍ UŽIVATELE 

RE-USE AKTIVIT 

• RE-TEX 

 

• ……………TĚŠÍTE SE?  



RE-USE V PRAXI  
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… 

tel.: 542 174 574 

e-mail: 

singrova.veronika@brno.cz 


