
Pokud nebudeme všichni důsledně a správně třídit 

odpad, budeme nuceni výrazně navýšit paušální 

částku za svoz komunálního odpadu.  

Svoz odpadu 

Od roku 2021 došlo ke změnám ve svozu komunálního a tříděného odpadu:  

V roce 2021 mohl každý občan vyprodukovat max. 200 kg komunálního odpadu (zákon o odpadech), v roce 

2022 to bude jen 190 kg a dále by se cifra vyprodukovaného komunálního odpadu měla snižovat každý rok 

vždy o 10 kg. 

V naší obci došlo již v měsíci listopadu k překročení roční kvóty 200 kg komunálního odpadu na osobu, a 

tudíž obec musela za svoz v měsíci prosinci navýšit svou platbu za svoz. 

Dle přímé komunikace s firmou Suez dochází v naší obci k těmto problémům: 

- Nevyužíváme dostatečně možnosti třídění do popelnic se dostává – papír, sklo, kov, plasty … 

- V popelnicích je ve velké míře stavební suť a jiný podobný materiál – nepatří do komunálního odpadu,  

povinností každého stavebníka je tento materiál na vlastní náklady zlikvidovat (objednat si kontejner) 

Řešení: 

- Každý občan bude plně využívat možnosti třídění odpadu (viz výše) 

- O nádobách na plastový odpad jednalo obecní zastupitelstvo již během roku 2021, domácnosti s číslem 

popisným tak obdrží již v prvním týdnu měsíce ledna žlutou plastovou nádobu o objemu 240 litrů, 

která bude sloužit pouze na plasty a bude se vyvážet 1x za měsíc (u OÚ již nebudou kontejnery na 

plasty). 

- Pokud se nádoby na plastový odpad osvědčí, dojde v průběhu roku 2022 k jednání i o nádobách na 

papír a kov. 

Co dávat do žluté plastové nádoby? 

- Sešlápnuté plastové lahve i s vrškem 

- Nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů 

- Sáčky, tašky, folie 

- Polystyren 

- Plastové kelímky od másla, jogurtů, … (vymyté – ne zbytky potravin) 

- Plastové obaly od šamponů, mycích a pracích prostředků – vymyté – bez zbytků 

- CD, DVD, plechovky od nápojů (pivo, nealko aj.) 

Co nedávat do žluté plastové nádoby? 

- Linoleum, PVC 

- Pryžové výrobky 

- Koberce 

- Textil 

- Molitan 

- Pneumatiky 

- Videokazety 

- Kabely 

- Obaly od olejů 

- Znečištěné obaly – např. zbytky jídla, 

šamponů, čistících prostředků, … 

- Obaly od nebezpečných látek, barev, 

chemikálií a léčiv 

 

Prosíme všechny občany o dodržování pravidel a zodpovědné a ekologické chování. 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost ke třídění odpadu. 

 



 

Termíny svozů: 

 

1) Komunální odpad: 

 

- směsný komunální odpadu (SKO) v roce 2022 bude ve Naší obci probíhat 

vždy v lichém týdnu, v pátek (ranní směna, stejně jako v roce 2021), tzn., že 

první svoz směsného komunálního odpadu v r. 2022 bude 7. 1. 2022, 21. 1. 

2022, 4. 2. 2022 atd. 

 

 

2) Svoz plastů 

 

- svoz plastů v nádobách od domu v četnosti svozu 1 x za měsíc, bude 

probíhat v sudém týdnu, ve středu (odpolední směna): 

 

26. 1. 2022 

23. 2. 2022 

23. 3. 2022 

20. 4. 2022 

18. 5. 2022 

15. 6. 2022 

13. 7. 2022 

10. 8. 2022 

7. 9. 2022 

5. 10. 2022 

2. 11. 2022 

30. 11. 2022 

28. 12. 2022. 
 
Zároveň Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, a úspěchů v roce 2022, OÚ Kulířov 


