
INFORMACE OBČANŮM 

! PYTLOVÉ TŘÍDĚNÍ POKRAČUJE !  
 

PROČ TŘÍDIT ODPAD 
 

Ušetříme 
Ceny za svoz a ukládání komunálních odpadů se neustále zvyšují, což má 
dopad na výši poplatku vybíraného od občanů. Bránit se tomu můžeme tím, 
že budeme odpad třídit a vyhazovat tedy méně odpadů do popelnic. 
 

Zlepšíme životní prostředí a své zdraví 
Spalováním plastů v kamnech vznikají velice nebezpečné karcinogenní látky, 
které se uvolňují v kotelně i komíně. Pálením plastů ohrožujete zdraví vaše i 
vašich sousedů. Neničte si tedy zdraví a třiďte odpad. 
 

ROZVOZ PYTLŮ 
 

V PRASKAČCE A VLČKOVICÍCH 
dne. 7.3. od 17.00 h. 

V KRÁSNICI, SEDLICI A ŽIŽKOVCI 
dne 9.3. od 17.00 h. 

Vám budou do domácností doručovány pytle na tříděný odpad. Pytle jsou 
poloprůhledné pro papír, plasty, kartóny i plechovky stejně barevné. Sběrná 
firma je rozliší podle obsahu. 
 
V polovině měsíce dubna dostane každá domácnost žlutou plastovou nádobu 
s úchytem pro plastový pytel na sběr plastů ZDARMA. Nádoby budou opět 
rozváženy po domácnostech. 
 
Pokud budete mít zájem o modrou plastovou nádobu s úchytem na plastový 
pytel pro sběr papíru můžete si ji na obecním úřadě zakoupit za částku 980,- 
Kč nebo si ji pronajmout za částku 180,- Kč ročně. Tuto skutečnost oznamte 
telefonicky, emailem nebo osobně na obecní úřad. 
 
Od 29.3.2023 budou zrušena kontejnerová stání ve všech místních částech 
na ukládání plastů a papíru. První svoz pytlů s tříděným odpadem 
proběhne 14. dubna a pak každých 14 dní v pátek. 
Zrušením kontejnerů budeme mít čistější obec – nebude vznikat nepořádek u 
kontejnerů a neplatíme za odpad k nám dovezený z ostatních obcí. 
 
Původní pytle je možné použít do vyčerpání zásob i pro nový systém sběru. 
 

JAK TŘÍDIT ODPAD 
 

● Další pytle si ZDARMA vyzvedávejte na obecním úřadě. 
● Doma třiďte odpad do těchto pytlů. Odpad můžete třídit i do vlastních pytlů. Je ale 

nutné, aby v pytli byly vždy jen odpady z domácností, které do něj patří. Jinak 
vám pytel nebude odvezen. 

● Každý druhý týden v pátek dejte do 7:00 hodin ráno plné a zavázané pytle před 
váš dům. 

● Větší kusy plastů (židle, přepravky, velké dětské hračky…), velké kartonové krabice 
můžete položit vedle pytlů, budou též odvezeny. 

 

TERMÍNY SVOZŮ 2023: 
 
 

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

14.,28. 12.,26. 9.,23. 7.,21. 4.,18. 
1.,15.,

29. 
13.,27. 10.,24. 8.,22. 

 

 

Co kam patří? 
 

PLAST 

 

  

Sem patří                                                                               ANO ☺ 
plastové výrobky, plastové obaly, přepravky, plastové sáčky, pytle, nákupní 
tašky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, fólie, láhve a kanystry od nápojů, 
pochutin, kosmetiky. 
 

Sem nepatří                                                                           NE   
výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny…), elektrické kabely, 
plastové obaly znečištěné chemickými látkami, oleji apod., plastové díly 
s kovovými částicemi, textilie z umělých vláken, molitan, stavební polystyren. 

NÁPOJOVÉ KARTONY 
 

 Sem patří                                                                               ANO ☺ 
Čisté vícevrstvé kartony od nápojů (krabicové mléko, džus, víno). 

Sem nepatří                                                                           NE   
Papír, plasty, kov, měkké sáčky např. od kávy a různých potravin. 

PAPÍR 
 

  

Sem patří                                                                               ANO ☺ 
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, krabice z papírové 
lepenky, ostatní neznečištěný papír. 

Sem nepatří                                                                           NE   
papír znečištěný potravinami či hygienicky závadný (plenky, vložky, 
kapesníky), papírové obaly s plasty a kovy, celé knihy. 

KOVOVÉ OBALY 

 

Sem patří                                                                               ANO ☺ 
plechovky od nápojů, kovová víčka od jogurtů a kompotů, alobal, prázdné 
kovové obaly od kosmetiky, prázdné konzervy od krmiv pro zvířata.  

Sem nepatří                                                                           NE   
obaly od cigaret, kávy, sušenek, celofán, obaly od jedů, plechovky znečištěné 
od barev a ředidel, domácí spotřebiče, vysloužilá elektrická zařízení. 

SKLO  

 

 

Sklo třiďte jako doposud do kontejnerů rozmístěných v obci. 

 


