Obecní úřad Horní Lhota, Záhumení 44, 747 64
okres Ostrava-město
Termíny sběru a svozu směsného komunálního odpadu, bio odpadu, velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, jedlých tuků a olejů v roce 2022
1. Směsný odpad – popelnice (zelená nádoba)
Svozový den pro rok 2022 je stanoven na pátek sudý týden. První svozový den v roce 2022 je
14. ledna 2022.
2. Biologický odpad (tráva, listí) - popelnice na bioodpad (hnědá nádoba)
Svozový den pro rok 2022 je stanoven na čtvrtek sudý týden. Prvním svozovým dnem v roce
2022 je 7. dubna 2022, posledním svozovým dnem v roce 2022 je 17. listopadu 2022.
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Na plasty používejte pouze plastové pytle s logem OZO Ostrava. Do žlutých plastových pytlů
můžete odkládat :
- PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie a sáčky, polystyren,
- krabice od mléka, džusů a podobných potravinářských výrobků,
- plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky
- nepatří sem výrobky z PVC, kovové obaly od nebezpečných látek (obaly od barev,
ředidel…, apod.)
Žluté pytle na plasty pro rok 2022 si vyzvedněte na Obecním úřadu v Horní Lhotě.
4. Velkoobjemový a nebezpečný odpad, kovy – sobota 28. 5. 2022 a 3. 9. 2022
Sobota 28. 5. 2022
1) místo areál zem. společnosti NOVA v Horní Lhotě v době od 12.00 do 15.00 hod.
2) místo Stará pila (křižovatka na Horní Lhotu) v době od 12.00 – 13.30 hod.
3) místo Zátiší (před sklenářstvím Osmančík) v době od 13.30 – 15.00 hod.
Sobota 3. 9. 2022
1) místo areál zem. společnosti NOVA v Horní Lhotě v době od 8.00 do 12.00 hod.
2) místo Stará pila (křižovatka na Horní Lhotu) v době od 8.00 – 10.00 hod.
3) místo Zátiší (před sklenářstvím Osmančík) v době od 10.00 – 12.00 hod.
5. Sklo, papír
Sklo a papír lze odkládat do kontejnerů umístěných na stálém stanovišti, a to u obchodu v Horní
Lhotě.
Žádáme občany, aby kartóny řádně poskládali před odložením do kontejneru.
6. Jedlé tuky, oleje
Jedlé tuky a jedlé oleje lze odkládat v uzavřených plastových obalech pověřené osobě.
Sběr se provádí každé první pondělí v měsíci březnu, červnu, září a prosinci v době
od 15.00 do 17.00 hod. u Obecního domu, ul. Záhumení 44 v Horní Lhotě.

