
POPELNICE NA PAPÍR a ZMĚNA VE SVOZOVÝCH DNECH 

Objednané popelnice na papír budou k vyzvednutí na OÚ v úřední dny (PO a ST 7 – 12 h a 13 – 17 h) 
v prvním týdnu v říjnu, tedy 4. 10. a 6. 10. 2021 (v kanceláři zaplatit a potom s dokladem o zaplacení 
vyzvednout na dvoře). 
Cena popelnice na papír: malá (120 l) / 850,- Kč, velká (240 l) / 1100,- Kč. 
 

Kontejnery na papír budou v obci zrušeny na konci září.                                                                                      
První svoz popelnic s papírem bude 4. 11.– viz kalendář svozu. 
 

Cílem sběru odpadu je jeho maximální vytřídění, proto upozorňujeme, že není možné papír dávat             
do popelnic na komunální odpad. Popelnice jsou kontrolovány a v případě umístění odpadu, který 
tam nepatří, nejsou vyvezeny. Papíry, které se do popelnice nevejdou, je možné uložit do sběrného 
dvora, např. krabice od spotřebičů, vždy rozložené, sešlapané…!                                                                            
SBĚRNÝ DVŮR má otevřeno VŽDY V SOBOTU od 8 do 12 h. 
 

UPOZORNĚNÍ! V souvislosti s čistotou v obci žádáme občany, aby do popelnic vkládali plasty                       
a komunální odpad v zavázaných pytlích! Některé plasty jsou velmi lehké, a pokud jsou „na volno“,  
při manipulaci s popelnicí, i přes všechna naše opatření, vyletí a zamořují obec, komunální odpad                 
se lepí do popelnice a ty potom nejdou vysypat...  
 

od začátku října nastane ZMĚNA VE SVOZOVÝCH DNECH                                                   
KAŽDÝ ODPAD SE BUDE VOZIT POUZE JEDEN DEN 

(obec už nebude rozdělena do dvou svozových dní – viz kalendář – barvy jsou podle druhu odpadu a popelnice) 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, PLASTŮ A PAPÍRU V ROCE 2021 
 

  
      

   
        

  
        

 

 
    ŘÍJEN           LISTOPAD         PROSINEC   

 týden 39 40 41 42 43   44 45 46 47 48   48 49 50 51 52 
 

                   pondělí 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 
  

6 13 20 27 
 úterý 

 
5 12 19 26 

 
2 9 16 23 30 

  
7 14 21 28 

 středa 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
  

1 8 15 22 29 
 čtvrtek 

 
7 14 21 28 

 
4 11 18 25 

  
2 9 16 23 30 

 pátek  1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
  

3 10 17 24 31 
 sobota 2 9 16 23 30 

 
6 13 20 27 

  
4 11 18 25 

  neděle 3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 
  

5 12 19 26 
  

                   Vysvětlivky k tabulce:   komunální odpad 
 

  plast 
 

  papír 
    

Do popelnic s papírem patří většina papírových odpadů: noviny, časopisy, katalogy, sešity, kancelářský 
papír, papírové obaly, krabice, nápojové kartony (Tetrapak) = krabice od mléka, džusů…, kartony (nevadí 
kancelářské sponky, izolepa), obálky s fóliovými okénky, papírové sáčky od pečiva (i s fólií), knihy bez pevné 
vazby (pevná vazba vytrhnout a dát do komunálu), balicí papír obyčejný, ruličky od toaletních papírů                                     
a papírová plata od vajec (nebo dát na kompost). Do popelnice ukládat papír suchý!                                        

Do popelnic s papírem nepatří: MASTNÝ, MOKRÝ, ZNEČIŠTĚNÝ PAPÍR, vlhčené ubrousky, PAPÍROVÉ 
KAPESNÍKY, papír zatavený do folie, voskovaný papír, celofán, POUŽITÉ PLENY, fotografie,tapety -> komunál 


