
Nový systém třídění 
a svozu odpadu

Pro domácnost budou nově 
popelnice na plast a papír.

Svoz 1 x měsíčně, sudé týdny.

Svoz směsného dopadu po celý 
rok 1 x za 14 dní, liché týdny.

Odstranění nádob na plast 
ze sběrných stanovišť v obci.

DALŠÍ 

 INFORMACE 

NA DRUHÉ 

STRANĚ

1

ODPOVĚDNÍ

LÍSTEK

DO
30. 11.

                  240 litrů         120 litrů             Použiji
Plná cena za nádobu     1200 Kč           850 Kč              vlastní
(snížená o 50% příspěvek obce)      600 Kč           425 Kč              

Mám zájem o koupi popelnice na plast

Mám zájem o koupi popelnice na papír

Příjmení a číslo popisné/evidenční:               Podpis:

HNÁTNICE

Skládkovné směsného odpadu bude 
v následujícíh letech výrazně stoupat.  
Tříděním zpomalíme růst poplatku
za svoz a uložení.

Přehled základních změn od 1. 4. 2022:

2

3

Na nákup popelnic přispěje obec 50% 
pořizovací ceny a zajistí jejich objednávku 
dle požadavků domácností.

Vyplňte prosím odpovědní lístek a doručte 
do 30. 11. 2021 na obecní úřad nebo 
objednejte na pokladni@hnatnice.cz.



Nový systém třídění 
a svozu odpadu
Od 1. 4. 2022 bude zaveden systém svozu odpadů z domácností 
pro plasty a tetrapak obaly, papír a směsný komunální odpad. 

Zároveň budou odstraněny ze shromažďovacích míst nádoby 
na plasty a tetrapak. Ostatní (sklo, baterie, textilie, oleje a tuky, 
kovy z domácností) na shromažďovacích místech zůstanou.

Biologický odpad bude svážen stejně jako dosud v obecních 
kontejnerech s pravidelným pohybem po stanovištích. 
Velkoobjemový a nebezpečný odpad dvakrát ročně.

Výhody

Pohodlnější třídění do nádob u domu, méně nepořádku na 
shromažďovacích místech, více vytříděného odpadu.

Četnost svozu:
- směsný komunální odpad – jednou za dva týdny
- plasty a tetrapak - měsíčně
- papír – měsíčně 
- sklo - měsíčně ze stanovišť
- oleje a tuky - měsíčně

- bioodpad - po naplnění kontejnerů na stanovištích
- baterie, kovy, textilie - po naplnění kontejneru
- velkoobjemový a nebezpečný odpad - dvakrát ročně

Nádoby na odpad (120, 240, 1 100 litrů)

Každá domácnost disponuje nádobou na směsný komunální 
odpad (kovovou nebo černou, v případě jiné barvy ji označí  
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, kterou obdrží při placení  
ročního poplatku za svoz).

Domácnost, která si zakoupí přes obec nádobu na plasty a 
papír, dostane příspěvek 50% ceny. V obecních a bytových 
domech budou zakoupeny společné nádoby 1100 litrů (žluté 
a modré).  

Objednávka nádob do 30. 11. 2021.

Úhrada nové nádoby na plast a tetrapak do 17. 12. 2021.

Expedice nových nádob během února 2022.

K objednávce nádoby na plast a papír využijte tento odpovědní lístek a doručte jej na OÚ paní Vébrové 
nebo objednejte telefonicky či emailem - 465 548 119 (pokladni@hnatnice.cz) do 30. 11. 2021.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. 
klade důraz třídění dopadu a ukládá obcím, 
aby od začátku roku 2022 upravily své 
vyhlášky v souladu se zákonem.


