ODPADOVÝ PRŮVODCE ANEB KAM, CO A JAK UKLÁDAT
Odpad vznikající v domácnosti je účelné a vhodné roztřídit. Vlastně Vás může nechat chladnými otázka,
co se s tříděným odpadem děje následně. I pokud nemáte srdce ekologa a nepídíte se po tom, jak jsou
následně odpady zpracovány, je to pro Vás prostě výhodné. To, že si doma vyhradíte více pytlů nebo
nádob na různé složky odpadu, bude znamenat, že netříditelné směsi, kterou dáváte do své popelnice
u domu, máte málo – a tudíž málo platíte.
Co vše lze tedy vytřídit, resp. jaké složky odpadu jednoduše uložíte na Olešné do speciálních nádob?

 Plasty – žluté nádoby

 Do nich odkládejte různé druhy plastů, patří tam kromě PET lahví i kelímky od jogurtů (není nutno
umývat, stačí běžně vyškrábat lžičkou), vaničky od masa (ty ovšem vypláchnuté!), obaly od potravin
jako např. sušenek a těstovin, igelitové, mikrotenové a celofánové obaly a folie, staré plastové výrobky
z domácnosti apod.

 Nedávejte obaly mastné, se zbytky jídla nebo jiného obsahu. Také sem nepatří výrobky nebo obaly,
které jsou z více materiálů a nelze je od sebe oddělit. Nepatří sem molitan ani polystyren.

 Papír – modré nádoby

Do nich házejte veškerý papír – tiskoviny, letáky, čisté přebaly potravin a jiných výrobků, rozřezaný
karton a krabice. Nevadí sponky, jimiž jsou tiskoviny sešívány, ani okénka obálek apod. Můžete dávat i
papír již recyklovaný, včetně roliček od toaletního papíru nebo obalů na vejce.

 Nepatří sem papír znečištěný, mastný, voskovaný, uhlový, papírové kapesníky a utěrky.
!

Pokud míváte pravidelně větší množství tiskovin (časopisy, letáky, noviny) a byli byste ochotní je
střádat a svázané balí(č)ky donést nebo dovézt na OÚ, můžete tak přispět Základní a mateřské škole,
která papír odevzdává do sběrny. Více informací na úřadě v úředních hodinách nebo u místostarostky.

 Sklo – zelené nádoby

Jsou určené na sklo bílé i barevné. Můžete do nich vhazovat nepotřebné nebo rozbité sklenice (bez
víček!), lahve (bez víček a zátek!), tabulové sklo, části skleněného nábytku apod.

Nepatří

sem porcelán, zrcadla, keramika, víčka od sklenic, plexisklo, autosklo, metalické nebo
kouřové sklo, drátosklo.

 Nápojové kartony – černá nádoba s oranžovou cedulkou

 Tyto nádoby jsou určené pro tzv. tetrapaky, tedy kartony od nápojů – džusů, mléka, šťáv ap.
 Nedávejte obaly mastné, se zbytky nápojů či jídla. Nepatří sem ani voskované kelímky, plechovky
nebo jiné (než tetrapakové) obaly od nápojů.

!

Nezaměňujte tyto nádoby s popelnicemi na směsný odpad! Na směsný odpad má každý občan svou
soukromou nádobu, není žádná obecní popelnice ani kontejner na směsný odpad!!!
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 Kovový odpad – černá popelnice s bílou cedulkou

 Sem patří plechovky od nápojů, konzervy (vypláchnuté, zvláště ty od masných výrobků!) a jiné
kovové obaly či víčka od potravin a léků nebo menší kovové vysloužilé předměty z domácnosti. Je
určeno pro hliník, železo i jiné kovy.

 Nedávejte obaly se zbytky nápojů a jídla, výrobky, které jsou i z jiných materiálů a nelze je od sebe
oddělit a velkoobjemový kovový odpad (který se do popelnice nevejde).

 Jedlé oleje – popelnice s otvorem na čelní straně

 Do černé popelnice s otvorem vpředu a s příslušným nápisem patří použité jedlé oleje a tuky
z domácnosti. Zbytky po smažení a fritování slévejte pokud možno bez zbytků jídla do dobře
uzavíratelné PET lahve (max. objem 1,5 l) a následně vhoďte do nádoby.

 Nepatří sem oleje a maziva minerální, technické, motorové, tlumičové, převodové apod. Nedávejte
oleje do nádob větších než 1,5 l, nevejdou se otvorem do popelnice.

!

Nevylívejte prosím zbytky po smažení do kanalizace, velmi komplikují proces čistění vody!

 Velkoobjemový odpad

 Kontejnery bývají přistaveny 2 ročně (jaro a podzim) po předchozím avízu obecního úřadu. Do nich
můžete ukládat komunální odpad, který se nevejde do popelnic (např. starý nábytek v rozloženém
stavu, koberce, linolea, sanita, sportovní náčiní, autosklo, velké kovové předměty atd.).

 Nepatří sem živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektronika a spotřebiče, stavební
odpad, pneumatiky, eternit (azbest).

 Nebezpečný odpad

 Sběr probíhá ve stejných termínech jako pro velkoobjemový odpad. Zahrnuje nádoby od barev,
chemikálií a olejů, textilie znečištěné od olejů, olejové filtry, použité technické oleje, staré barvy a
chemikálie.

 Nepatří sem živnostenský odpad, stavební odpad, pneumatiky, eternit (azbest).
 Elektroodpad a pneumatiky

 Na

likvidací starých domácích spotřebičů můžete využít systém zpětného odběru při nákupu
spotřebičů nových (starý spotřebič odevzdáte prodejci). Jestliže nevyužijete tuto možnost, potom
veškeré dosloužilé domácí spotřebiče (velké i malé) a jiná elektrozařízení, elektroniku, zářivky,
akumulátory a přenosné baterie, ale i tonery a cartridge do tiskáren a také pneumatiky sbíráme na
dvoře obecního úřadu. Zpřístupníme Vám jej po dohodě předem – kontaktujte buď pracovníky údržby,
obecní úřad, příp. přímo starostu či místostarostku.
Malé baterie můžete vhodit v úředních hodinách do sběrné nádoby v chodbě obecního úřadu, nebo
odevzdat v mateřské či základní škole.
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 Nelze takto likvidovat nebezpečný odpad (chemikálie) a stavební odpad. Nenechávejte prosím bez
předchozí dohody spotřebiče ani pneumatiky před vraty dvora nebo na stanovišti tříděného odpadu.

 Biologicky rozložitelný odpad velkoobjemový

 Větší množství posekané trávy, ořezané větve, shrabané listí apod., které se Vám nevejde na vlastní
kompost, máte možnost uložit bezplatně na obecní skládce. Je v provozu od začátku dubna do konce
října (zpravidla středy a soboty, resp. platí provozní doba vyhlášená na danou sezónu).

 Nelze ukládat zeminu, suť a jiný materiál, který není biologicky snadno rozložitelný / spalitelný.
 Biologicky rozložitelný odpad maloobjemový

 Zbytky z domácnosti, které se mohou snadno biologicky rozložit (zbytky ovoce a zeleniny, slupky,
čaj, kávový lógr apod.) je nejlepší ukládat na vlastní kompost. Spolu s např. posekanou trávou nebo
jiným organickým odpadem ze zahrady se přetvoří v cenný materiál, který Vám následně kvalitně
obohatí půdu. Můžete do něj bez obav ukládat i použité papírové kapesníky, ubrousky a utěrky, také
čistou (nepotištěnou) rozřezanou kartonovou lepenku, popel ze dřeva.

 Nedávejte do něj živočišné zbytky, kosti ap. Nepatří sem ani citrusová kůra (ošetřená chemicky má
velmi dlouhou dobu rozkladu) a exkrementy všežravých zvířat (od býložravců to není problém).

 Vyřazené oblečení, textil

 Při vyřazování oblečení, obuvi nebo hraček, které jsou stále ještě v pěkném stavu, by bylo
z hlediska ekologie velmi prospěšné, pokud byste zkusili ve svém okolí najít někoho, kdo by je mohl
využít. Případně kontaktovat lokální spolky a sdružení, které materiálně podporují např. sociálně
slabší nebo vyloučené skupiny obyvatel, pěstounské rodiny, dětské domovy, SOS vesničky apod.
Pokud nedokážete oblečení udat napřímo, využijte sběrový kontejner firmy Textil Eco (u zámku).
Patří sem staré (ale čisté) oblečení, obuv, hračky, domácí textil. Firma veškerý obsah kontejneru třídí
v Boskovicích a dodává jej tam, kde z něj může ještě být společenský užitek (prodejny společensky
odpovědné módy, chráněné dílny, charitativní organizace, průmysl atd.)

 Věci prosím vhazujte v uzavřených pytlích nebo taškách a výhradně do kontejneru! Pokud zůstanou
mimo kontejner na dešti, snižuje se rapidně jejich použitelnost. Nenechávejte pytle „k nahlédnutí“
kolemjdoucím – pokud neznáte adresně nikoho, komu by se mohl obsah hodit, raději vše vhoďte
neadresně do kontejneru, firma se o něj zodpovědně postará. Když zůstává textil či hračky vedle
kontejneru, stane se z nich rychle skutečně nepoužitelný odpad.

!

Když je kontejner přeplněný, nepřidávejte další obsah a nahlaste stav na obecním úřadě nebo
místostarostce (odvoz funguje obvykle v řádu několika dnů, firma reaguje dobře).

 Stará výzdoba ze hřbitova
Biologicky rozložitelný odpad vyhazujte na skládkové (kompostové) místo vně hřbitova – vedle vrat.
Uvnitř na hřbitově jsou vyhrazeny popelnice ke třídění nebiologického odpadu – plast, sklo a směs.
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Prosíme, třiďte důsledně odpad i zde! Mezi biologicky rozložitelný odpad rozhodně nepatří:

 plastové květináče: zeminu nebo živé rostliny je třeba vysypat na kompostové místo, květináč pak
hodit do příslušné popelnice

 celofán: živé květiny prosím vybalte z celofánu a ten vhoďte do příslušné popelnice
 skleněné a plastové obaly svíček: plastové i skleněné části oddělte a hoďte do popelnic
 umělé květy, polystyrenové základy věnců, umělé ozdoby, stuhy atd. Pokud nelze výzdobu z různých
materiáků rozebrat a roztřídit, považujte ji jako celek za směsný odpad a hoďte do příslušné popelnice.

 Na kompostové místo patří pouze ty části výzdoby, které skutečně lze kompostovat: živé i suché
květiny, zemina, jehličnaté i jiné větvičky, hliněné květináče nebo jiné obaly z přírodních materiálů
apod.

 Živé vánoční stromky po svátcích
Pokud uschlý stromek nezužitkujete jinak, můžete jej během ledna ponechat na některém stanovišti
tříděného odpadu. Obecní údržba jej odveze na skládku. Platí pouze pro vánoční stromky a měsíc leden!

 Exspirované nebo nespotřebované léky
Zásadně nepatří mezi směsný odpad ani do kanalizace, vždy jej prosím vracejte do lékárny (přijímá je
zdarma každá lékárna).

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 Za hasičskou zbrojnicí na návsi
Nádoby na plasty, papír, sklo, tetrapaky, kov, jedlé oleje.

 Před zámkem u sokolovny
Nádoby na plasty, papír, sklo, tetrapaky, kov, textil.

 U bytovek
Nádoby na plasty, papír, sklo, tetrapaky.

 U sportovního areálu FC Pásová ocel
Nádoba na plast.
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OBECNÉ ZÁSADY
1. Objem
U veškerého odpadu, který dáváte do obecních nádob, předem zmenšete jeho objem. Toto je velmi
opomíjená, ale přitom velmi zásadní součást třídění.
Jeden z důvodů, proč odpad sešlápnout či jinak zmenšit, je fakt, že platíme za vyvezený OBJEM, nikoliv
hmotnost. A ano, platí to sice obec, ale je důležité si uvědomit, že obecní peníze nejsou imaginární
bezedná kasa, ale jde o peníze každého z nás. Je to sice kasička společná, se kterou hospodaří volení
zastupitelé, ale přispíváme do ní prostřednictvím daní všichni. A máme také dost možností, jak stav
kasy ovlivňovat. Když utratíme obecní prostředky na vývoz jen trochy odpadu ale velkého objemu
vzduchu, nezbydou prostředky na jiné důležité věci. Např. na chodníky, hřiště, školy, údržbu obce…
Sešlápnutí plechovky, plastové lahve nebo prázdné krabice každému zabere jen pár vteřin. Pár vteřin,
za něž ani člověk s extrémně vysokými příjmy nikdy nevydělá tolik, aby to pokrylo náklady za zbytečný
vývoz vzduchu, který nám svozová společnost samozřejmě účtuje.

2. Druh
Dodržujte druh odpadu, na který jsou nádoby určeny. Pokud se v nádobě na tříděný odpad objevuje
jiná složka nebo směsný odpad, svozová firma nám za to účtuje přirážku (a opět jsme u plýtvání
obecních prostředků).

3. Termín
Respektujte termíny svozu velkoobjemového odpadu. Tento svoz bývá zpravidla v květnu a říjnu,
termín je vždy avizován s předstihem a objem kontejnerů je dostatečný. Je smutné, když se neprodleně
po svozovém termínu začne velkoobjemový odpad objevovat na stanovišti tříděného odpadu a vytváří
ze stanoviště doslova skládku.
Co se týká ostatního tříděného odpadu, je z hlediska plánování vývozů lepší, pokud jej odkládáte
pravidelně v menších dávkách než jednou za čas velké pytle.

CENÍK ODVOZU A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Četnost
svozů

Počet
svozů za
rok

Cena za rok vlastní nádoba

Cena za rok –
vč. pronájmu
nádoby

60 l

1 x za 14 dnů

26

1 110,- Kč

1 230,- Kč

110-120 l

1 x za 14 dnů

26

1 960,- Kč

2 100,- Kč

110-120 l

1 x za měsíc

12

1 230,- Kč

1 370,- Kč

240 l

1 x za 14 dnů

26

2 260,- Kč

2 520,- Kč

1100 l

1 x za 14 dnů

26

15 740,- Kč

17 280,- Kč

Velikost
nádoby

Platný pro území obce Olešná od 1. 1. 2021, pro fyzické osoby, ceny vč. DPH.
V případě potřeby nové nádoby nebo změny velikosti nádoby kontaktujte obecní úřad.
Termíny vývozů směsného odpadu jsou vyvěšeny v obecní vývěsce a na obecním úřadě.
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