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SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO) A BIOODPAD (BIO)
1. 1. - 31. 3. 2021

Svoz SKO 1x týdně (pátek)

od 6.00 do 22.00 hodin

1. 12. - 31. 12. 2021

Svoz SKO 1x týdně (pátek)

od 6.00 do 22.00 hodin

1. 4. do 30. 11. 2021

střídavý svoz SKO s bioodpadem (z 240 l nádob opatřených samolepkou)
SKO – pátek sudý týden / BIO – pátek lichý týden

➠ Podnikatelé si zajišťují likvidaci odpadu dle zákona 185/2001 Sb.o odpadech ve vlastní režii, případně
mohou po dohodě s obcí využít sběrný systém obce.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte
množství odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady na odpad v obci, tj. výši poplatku na
jednoho občana, který jste ze zákona a obecně závazné vyhlášky povinni platit. Vámi vytříděné suroviny se
budou svážet v zavedených cyklech.
PLAST
LÉTO (IV – IX) 1 x týdně
ÚTERÝ

PAPÍR

SKLO

1 x za 14 dní
STŘEDA v sudý týden

1 x za 4 týdny
PÁTEK
(15.1.- 2.týden,
…
dále za 4 týdny)

ZIMA (X –III) 1 x za 14 dní
ÚTERÝ v lichý týden

KOVY
1 x za 8 týdnů
ÚTERÝ
(25.5.- 21.týden,
…
dále za 8 týdnů)

Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné
druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na
jejich svoz, třídění a hygienické požadavky.

Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav
Pondělí až Pátek 7:00 – 16:30
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
IČO: 49356089, DIČ: CZ 49356089
T: 327 314 394, 327 316 130
Email: sarka.kalivodova@ave.cz

➠Elektrozařízení – zdarma ve zpětném odběru
➠Ostatní odpad za úhradu dle ceníku.

Detailní informace o způsobu třídění naleznete na stránce www.jaktridit.cz či www.ekokom.cz

Svoz nebezpečného odpadu (NO) bude prováděn formou mobilního sběru ze stanoviště určeného obecním
úřadem. Na stanoviště v daný den přijede svozová technika a oprávnění pracovníci společnosti AVE odeberou
připravené odpady. Jiná stanoviště nejsou přípustná.

Nakládání s odpady
pro autoservisy

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Termín svozu nebezpečného odpadu:

jaro 1.4.2021

/

podzim 1.11.2021

NO z domácnosti - čistící prostředky, automobilové kapaliny, zahradnické přípravky , NO z domácí dílny
(oleje, barvy, tmely, plechovky a hadry od barev a maziv, znečištěné plastové kanystry)… apod.
Elektroodpad (TV, PC, monitory, ledničky, pračky, elektrické sporáky, drobná el. zařízení,…) bude sbírán na
základě smlouvy o zpětném odběru v rámci svozu NO zdarma. Žádáme proto občany, aby tato zařízení
nerozebírali a ukládali vedle kontejneru.

OBJEMNÝ ODPAD
Termín svozu objemného odpadu:

30.3. – 1.4.2021 / 29.10. - 31.10.2021

➠ matrace, lina, koberce, zdravotní keramiku, nábytek, ….. aj. objemný odpad z domácnosti
Žádáme občany, aby do kontejnerů dávali pouze odpad, který tam patří. Nedávejte do nich nebezpečné
odpady!!! V případě, že opravdu nemáte jinou možnost, odložte nebezpečný odpad vedle kontejneru. Do
kontejnerů nepatří ani biologický odpad a odpad který je spalitelný, jako např. větve, prkna apod..

Stanoviště vozu

Termín svozu VO

1. Opatovice I – u nádob na separovaný sběr

30.3. – 1.4.2021
29.10. – 31.10.2021

Dále nabízíme tyto služby
➠odvoz a likvidace komunálního
odpadu a jemu podobných odpadů
➠odvoz tříděných odpadů od občanů i
firem ( papír, plasty, sklo, kovy )
➠možnost přepravy nebezpečných
věcí dle ADR
➠sběr, svoz a likvidace nebezpečných
odpadů i od lékařů

➠kontejnerová služba- objem
kontejnerů 5 - 40 m3 ,
- přistavení kontejneru do 24 hodin,
- dále poskytujeme jejich
dlouhodobé pronájmy a odvozy
za předem sjednaných výhodných
podmínek

PROSÍME OBČANY, ABY SI TENTO LETÁK USCHOVALI.

➠ prodej různých druhů a
velikostí nádob na odpady
➠ poradenská činnost v
odpadovém hospodářství
➠ provozování skládky pro
průběžný odběr odpadu
v sídle firmy

