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Svoz odpadu v roce 2019 
Důležité: úhrada za svoz odpadu nejpozději do 15.2.2019 a vylepení známky do konce února 2019, v opačném 
případě nebude popelnice od 1.3.2019 vyvážena. Úhradu je nejvhodnější provést bezhotovostně na účet obce č.ú. 
6626151/0100 (VS číslo domu), známka vám bude doručena a na vyžádání budou dodány i pytle na tříděný odpad. 
Zpracovali jsme pro vás svozový kalendář firmy FCC ČR s.r.o. a originál, kde jsou podrobné pokyny ke svozu, je 
přiložen. Svozy budou probíhat v termínech uvedených v tabulce. Pytle s tříděným odpadem, popelnice na 
komunální odpad i biopopelnice je nutno připravit ke svozu již před 6. hodinou ranní, nejlépe v předvečer. 

 Plasty Sklo Papír Nebezpečný odpad 

Leden 3.1.    

Únor 5.2.    

březen 19.3.    

Duben 8.4. 25.4. 11.4.  

Květen 10.5.   21.5. (uložit před dům 19.5.2019) 

Červen 13.6.  14.6.  

Červenec 16.7. 23.7.   

Srpen 9.8.  13.8.  

Září 12.9.   23.9. (uložit před dům 21.9.2019) 

Říjen  15.10. 22.10. 21.10.  

Listopad 18.11. 21.11.   

Prosinec 16.12.  17.12.  

Kromě pytlů na tříděný odpad je možno využívat i kontejnery umístěné v ul. Družstevní. 
Opakovaně zdůrazňujeme, že do kontejnerů na tříděný odpad nepatří kuchyňský odpad a použité dětské pleny a 
pod. Kvůli několika bezohledným jedincům musela obec pořídit kamerový systém s nočním viděním. Do žlutých 
kontejnerů nevkládejte prosím již jednou zaplacené žluté pytle, ale zavázané je postavte vedle, PET lahve 
vkládejte sešlapané a přinesené menší pytle s platy do kontejneru vysypejte, pokud je kontejner plný, tak je 
zavázané postavte vedle něj. Papírové krabice rozřezejte před vložením do modrých kontejnerů na velikost částic 
cca 30x30 cm, aby kapacita byla využita co nejefektivněji. 
Upozorňujeme, že nebezpečný odpad je nutno připravit před domem do 14 hodin 19. 5. resp. 21. 9. 2019 (svážet 
bude sjednaná služba), bude-li odložen později - nebude odvezen! Nebezpečnými složkami se rozumí – lednice, 
televize, barvy, akumulátory (nikoli však z podnikatelské činnosti), motorové oleje (pouze v uzavřených nádobách), 
obaly od barev, rozpouštědel apod.  
Pneumatiky: svoz 25. 6. 2019. Ojeté pneumatiky bez disků (nikoli z podnikatelské činnosti) je nutno dopravit k OÚ 
nebo připravit dne 23. 6. 2018 před dům (nákladní pneu pouze po předchozí dohodě a se souhlasem obce). 
VELMI pozorně čtěte pokyny svozové firmy uvedené v barevném kalendáři. 
Odvoz zbytkového odpadu je zajišťován obcí mobilní formou - kontejnery ve dnech 9.3., 15.6., 7.9. a 2.11.2018. Do 
těchto kontejnerů je možno odložit objemnější odpad, např.: koberce, linolea, matrace apod. pouze bez 
nebezpečných složek. Odvoz mobilní formou, kdy se odpad sváží přímo od domů obyvatel je nadstandartní služba, 
která nikde v našem okolí není obyvatelům poskytována. Je nezbytné, aby majitel odpadu sledoval příjezd 
kontejneru a pomohl jej naložit. Nábytek a další rozměrné věci je nutno rozložit na jednotlivé desky či díly. 
Nakládku odpadu na odlehlejším místě nebo těžší věci je nutno hlásit předem na Obecní úřad. S touto komoditou 
nelze svážet nebezpečný odpad např. barvy a laky, elektrospotřebiče, eternit atd. V případě nutnosti likvidace 
v jiných než uvedených termínech, se informujte na obecním úřadu. 
Pro sběr oděvů a obuvi slouží kontejner umístěný z boku budovy Družstevní č.p. 25. Zde je rovněž umístěna nádoba 
na použitý kuchyňský olej, který se do ní vkládá v uzavřených plastových lahvích, nově je zde umístěna nádoba na 
sběr plechových obalů. 
Prostor u kiosku, kde lze ukládat pouze větve ze zahrádek našich občanů, zůstává zatím otevřen. Pokud by zde byly 
odloženy nepřípustné materiály (stavební odpad, dřevotřísky apod.) bude prostor uzavřen. 
 
          Pavel PILLER 
15. prosince 2018        starosta 
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