Informace k odpadům
I. Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a plastových pytlů :
a) biologický odpad - je shromažďován do sběrných nádob na biologické odpady barvy
hnědé o objemu 120 l, 240 l. Nádoby jsou umístěny u jednotlivých objektů a jejich
svoz je zajišťován v období duben až listopad pravidelně jednou za dva týdny,
Nádoba musí být umístěna na hranici komunikace, musí mít uzavřené víko.
b) papír - je shromažďován do kontejneru na papír – je umístěn na stálém stanovišti vedle
prodejny potravin č.p. 78 na ulici Hlavní a jeho odvoz je zajištěn 1x týdne.
c) plasty včetně PET lahví - jsou shromažďovány do plastových pytlů žluté barvy na sběr
plastového odpadu označené logem. Svoz je zajišťován jednou za dva měsíce
dle harmonogramu svozu. PE pytle s odpadem je nutno v den svozu umístit zavázané
na hranici komunikací.
d) sklo - je shromažďováno do sběrných nádob na sklo - zvony (zelené) - sklo bílé a barevné
– jsou umístěny na stálém stanovišti vedle místní prodejny potravin č.p. 78 na ulici
Hlavní a jejich odvoz je zajišťován 1x za měsíc.
e) kovy – odkládají se do kontejneru na vyhrazeném místě, které je součástí stanoviště sběru a
svozu objemného odpadu.
f) jedlé tuky a oleje jsou shromažďovány do speciální uzavřené plastové nádoby na jedlé
oleje a tuky – nádoba slouží k odkládání jedlých olejů a tuků, které budou předány
v uzavřených plastových obalech pověřené osobě. Sběr se provádí každé první pondělí
v měsíci březnu, červnu, září a prosinci daného roku v době od 15.00 do 17.00 hod.
u Obecního domu, Záhumení 44 v Horní Lhotě. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou
na objednávku ze strany původce odpadů.
II. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány ve zpravodaji
obce.
III. Sběr a svoz objemného odpadu
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány ve zpravodaji obce.

IV. Shromažďování směsného komunálního odpadu
Stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů. Sběrná nádoba a sběrné pytle ke svozu se připravují k hranici místních komunikací
a komunikací č. II/465 a III/4651.
Svoz je zajišťován dle harmonogramu svozu 1x za 14 dní.
V. Maximální limity
1. Popelnice na směsný odpad
1 – osoba – 80 l
2 – 4 osoby – 120 l
5 a více osob – 2x 120 l
2. Bio popelnice k č.p. a ev.
max. 1 popelnice o objemu 240 l
3. Pytle na plasty
5 ks – 1 osoba a rok
4. Náhradní pytle místo popelnice
15 pytlů (žetonů) na rok a č.p. a ev.

