CENTRÁLNÍ
DISPEČINK

MOŽNÁ VÁS BUDE ZAJÍMAT,
ŽE OBSLUHUJEME:
55 000 nádob
na sběr směsného komunálního odpadu

Žádosti a připomínky občanů či firem
týkající se svozu odpadu operativně řeší
náš centrální dispečink v pracovních
dnech od 6 do 15 h
na telefonní lince

1 200 kontejnerů
na sběr tříděného papíru
1 200 kontejnerů
na sběr plastů

548 138 315
800 139 139

1 000 kontejnerů
na bílé i barevné sklo
33 podzemních kontejnerů
35 brněnských sběrných středisek

ZÁZEMÍ PRO VOZOVÝ PARK
Naše vozidla parkují v nově zrekonstruovaných
garážích, kde naši mechanici provádí jejich pravidelnou
technickou kontrolu i preventivní údržbu. Disponujeme
dobře vybaveným technickým zázemím, vlastními
dílnami, výkonnou myčkou i čerpací stanicí.

PRONÁJEM A PRODEJ
ŠIROKÉHO SORTIMENTU
ODPADOVÝCH NÁDOB

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
NELEGÁLNÍCH SKLÁDEK
K našim činnostem patří i fyzická likvidace nelegálních
skládek. Ročně na území města Brna odstraníme více
než 20 nelegálních skládek, ze kterých vytěžíme kolem
300 tun odpadu k dalšímu třídění a zpracování
nebo k ekologické likvidaci.

Android

Občanům, firmám i institucím nabízíme pronájem či
prodej ze široké nabídky odpadových nádob. Jedná se
o plastové popelnice a kontejnery o objemu 60, 110,
120, 140, 240 a 1 100 litrů, dále o kovové
velkoobjemové kontejnery s objemem 3, 6, 9 a 14 m³
a o speciální nádoby na sklo, papír a plasty.

iOS

Ročně tak ve městě Brně
svezeme a zpracujeme
100 000 tun odpadu

Stáhněte si aplikaci Třídění odpadu v Brně.

www.sako.cz
Své dotazy můžete zasílat na e-mail: sako@sako.cz
či volat na telefonní číslo: 800 139 139

SVOZ ODPADU
V BRNĚ

SVOZ ODPADU

VOZOVÝ PARK

Svoz komunálního odpadu v Brně a okolí
zajišťuje více než 180 zaměstnanců divize Svoz,
která sídlí v Černovické ulici, v Brně Komárově.
Nabízíme komplexní paletu služeb městu,
průmyslovým podnikům i živnostníkům.

Vozový park tvoří celkem 45 speciálních vozů
určených k různým účelům svozu a zpracování
odpadu z domácností i podniků.

CO VŠECHNO POSKYTUJEME
NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
• pravidelný i jednorázový svoz odpadu
• svoz komunálních odpadů a vybraných
průmyslových odpadů
• svoz tříděných odpadů
(papír, plast a sklo)
• svoz nebezpečných odpadů
• svoz objemných odpadů
velkoobjemovými kontejnery
• svoz odpadů ze sběrných středisek
odpadu
• zapůjčení či prodej odpadových nádob
(popelnice, kontejnery)
• ekologickou likvidaci nelegálních
skládek
• poradenství a vedení evidence odpadů

EKOLOGIE, BEZPEČNOST
A OHLEDUPLNOST
Máme mimořádný zájem na tom, aby v brněnských
ulicích jezdily čisté, moderní a ekologické vozy, které
budou maximálně bezpečné jak pro posádku, tak pro
občany města. Proto náš rozsáhlý vozový park
pravidelně modernizujeme o nová vozidla s tichým
ekonomickým provozem, která splňují přísné emisní
a bezpečnostní normy.

VOZIDLA PRO SVOZ
VELKOOBJEMOVÝCH
A PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ
Naše vozidla rovněž zajišťují odvoz velkoobjemových
kontejnerů a svoz separovaného odpadu
z podzemních kontejnerů.

VOZIDLA PRO SVOZ SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

VOZIDLA PRO SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Každý den vyjíždí do brněnských ulic flotila
20 svozových vozů (tzv. kuka vozů – „Kukaček“).
Všechny vozy mají k dispozici navigaci GPS a jejich
trasy se snažíme s ohledem na občany a městský
provoz průběžně optimalizovat.

Nebezpečný odpad svážíme upravenými valníky
a atestovanými nádobami na převoz nebezpečných
materiálů. Všechna vozidla splňují mezinárodní
podmínky pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).

VOZIDLA PRO SVOZ TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Separovaný odpad svážíme speciálními vozy
vybavenými zařízením pro stlačování vytříděného
odpadu. Ročně tak svezeme, dotřídíme a dále
distribuujeme přibližně 5 600 tun vytříděného odpadu.

MYČKA SBĚRNÝCH NÁDOB
O čistotu popelnic a kontejnerů se stará další speciální
vůz-myčka sběrných nádob, který pravidelně vymývá
odpadové nádoby vysokým tlakem teplé vody.

