
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                                 ODPADY 

Na začátku listopadu v obci začínáme s novým způsobem sběru odpadu.                                          

Vyzvednutí a platba popelnic bude probíhat následujícím způsobem: nejdříve 
popelnice, které jste si objednali, v kanceláři OÚ zaplatíte (platba pouze 
v hotovosti) a s dokladem o zaplacení si je u pracovníků na dvoře OÚ 
vyzvednete.  

CENY POPELNIC: ČERNÁ (komunální odpad) - malá 560,- Kč / velká 800,- Kč                                                           

                                  ŽLUTÁ (plasty) - malá 700,- Kč / velká 950,- Kč  

Při vyzvednutí budou popelnice označovány vaším číslem popisným a obdržíte 
informace, kam je ve svozový den umístit. Také dostanete informace ke 
správnému třídění, tj. „návod“, který odpad kam patří/nepatří. Podrobné 
informace ke třídění budou k nalezení i na webových stránkách obce. 

TERMÍNY VYZVEDNUTÍ POPELNIC: 14. 10. – 17. 10. a 21. 10. – 24. 10.                                  
(po a st  7 – 17 h, út a čt  7 – 15 h, mimo polední pauzy 12 - 13 h) 

Obyvatelé nájemních bytů (OÚ, MŠ, bývalá jídelna), kteří budou mít společné 
kontejnery, zaplatí na OÚ 1260,- Kč (cena dvou malých popelnic) a dostanou 
informace ke třídění a umístění kontejnerů. 

TERMÍNY SVOZU: (kom. odpad se bude svážet 1 x za dva týdny a plasty 1 x za 4 týdny) 

1. svoz - 5. a 6. 11. (út – st) komunální odpad  

2. svoz - 19. a 20. 11. (út – st) komunální odpad, 21. a 22. 11.(čt – pá) plasty 

3. svoz - 3. a 4. 12. (út – st) komunální odpad  

4. svoz - 17. a 18. 12. (út – st) komunální odpad, 19. a 20. 12. (čt – pá) plasty 

SVÁŽET SE NEBUDE: 

- popelnice, ve kterých bude jiný, než komunální odpad (např. tráva, 
větve, ovoce, květiny…, stavební suť, atp.) 

- plechové popelnice 
- odpad umístěný mimo popelnice (např. pytle s dalším odpadem) 



Poplatek za odpady zůstává stejný! 

Protože s novým způsobem sběru komunálního odpadu začínáme, budou i další termíny 
svozu vypisovány v obecním zpravodaji.  

Popelnice je potřeba v PRVNÍ DEN TERMÍNU SVOZU umístit na určené místo DO 8 h RÁNO.  

Plán svozu je nyní stanoven odhadem, proto jsou v tuto chvíli naplánovány vždy 2 dny. 
Předpokládáme, že po době zkušebního provozu budou termíny přesnější, tak, abyste přesně 
věděli, který den se právě u vás popelnice odváží (a nemusely venku stát dva dny).                       

Kontejnery na papír a sklo budou ponechány na 8 svozových místech                          
(bytovky, Opatovská hospoda, OÚ, MŠ, rozcestí u Zeman/Krahulec, bývalá „mlékárna“ – 
Křivka/Bárta, „dolina“, Zádolka) a budou vyváženy dle potřeby.  

Prosíme občany o spolupráci a v případě počátečních nesnází také o shovívavost. Cílem je 
bezproblémový svoz komunálního odpadu (tříděného i netříděného), čistá obec, správné a 
důsledné třídění odpadu a tím zvýšení podílu vytříděného odpadu.                                                                                                              
Obvyklé množství vytříděného odpadu bývá cca 40 %, v Opatově doposud pouze 5%!                          
Je potřeba, aby v komunálním odpadu bylo jen to, co tam nezbytně patří, jinak svážíme a 
platíme skládkovné za velké množství odpadu, které se mohlo vytřídit a nebo na skládku 
vůbec nepatří (bioodpad, nebezpečné odpady…)! Za správně vytříděný odpad (plasty, papír, 
sklo) se prostřednictvím systému EKO-KOM poplatek za skládkovné obcím vrací zpět. 

V létě minulého roku byla domluvena spolupráce s místní ZŠ a žáci pravidelně uklízí prostory 
okolo školy, školky, školní jídelny až po autobusovou zastávku u OÚ. 

Apelujeme také na osobní slušnost každého obyvatele Opatova ve vztahu k blízkému okolí 
bydliště a životnímu prostředí. Každý se může na čistotě obce podílet!                   Děkujeme! 

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

BESEDA KE TŘÍDĚNÍ ODPADU 

v úterý 22. 10. 2019 

v kulturním domě od 18 h 

za účasti p. Josefa Halbrštáta, odpadového hospodáře společnosti Eko Bi s.r.o. 
Česká Třebová a vedoucího skládky ve Třebovicích, kam se vozí odpady 
z Opatova 

Přijďte si poslechnout zajímavé informace, lépe se zorientovat                                                     
ve smysluplném třídění odpadu a zeptat se na cokoli, co vás v této oblasti 
zajímá. Na besedě budou přítomni také zástupci obce.  


