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SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 

Vážení spoluobčané, hospodaření s odpady se nám stále nedaří držet na 
správné úrovni a tak si dovoluji opět několik připomínek.  
Velký nešvar je horký popel !! V Dolních Kněžekladech hořel v lednu náš úplně 
nový kontejner v hodnotě 124 000 Kč. Ve Štipoklasech následně také. Ten je 
sice starý, ale funkční. Jde o značné škody, které se podepisují na životnosti 
kontejnerů a obec pak vynakládá peníze, které by mohla směrovat jinam a 
mnohem účelněji.  Nechte tedy popel doma bezpečně  vychladnou  a teprve 
potom vyneste. 

TŘÍDĚNÍ 
Myslím, že třídění separovaného odpadu (plasty, sklo, papír, kov) se 

zlepšuje. Jen bych upozornil na níže uvedené odvozové dny.  Odneste žluté a 
červené pytle až před odvozem, ať se nám pytle neválí u kontejneru celý měsíc. 
 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY 
 

Měsíc Datum Den Odpad  Měsíc Datum Den Odpad 
 5.1. čtvrtek Papír   5.7. čtvrtek Papír 
Leden 12.1. čtvrtek Sklo  Červenec 12.7. čtvrtek Sklo 
 19.1. čtvrtek Plast   19.7. čtvrtek Plast 
 2.2. čtvrtek Papír   2.8. čtvrtek Papír 
Únor 9.2. čtvrtek Sklo  Srpen 9.8. čtvrtek Sklo 
 16.2. čtvrtek Plast   16.8. čtvrtek Plast 
 1.3. čtvrtek Papír   6.9. čtvrtek Papír 
Březen 8.3. čtvrtek Sklo  Září 13.9. čtvrtek Sklo 
 15.3. čtvrtek Plast   20.9. čtvrtek Plast 
 5.4. čtvrtek Papír   4.10. čtvrtek Papír 
Duben 12.4. čtvrtek Sklo  Říjen 11.10. čtvrtek Sklo 
 19.4. čtvrtek Plast   18.10. čtvrtek Plast 
 3.5. čtvrtek Papír   1.11. čtvrtek Papír 
Květen 10.5. čtvrtek Sklo  Listopad 8.11. čtvrtek Sklo 
 17.5. čtvrtek Plast   15.11. čtvrtek Plast 
 7.6. čtvrtek Papír   6.12. čtvrtek Papír 
Červen 14.6. čtvrtek Sklo  Prosinec 13.12. čtvrtek Sklo 

 21.6. čtvrtek Plast   20.12. čtvrtek Plast 
 

Do nádob a pytlů na plasty vkládejte lahve zmáčknuté. Papír a 
kartonové krabice rozdělané a zmáčknuté. Vývoz nádob na 
separovaný odpad a barevné pytle obec hradí (např. 1 ks žlutého 
nebo červeného pytle stojí 4,60 Kč), tak ať se do něho hodně 
vejde. 
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UKLÁDANÍ A T ŘÍDĚNÍ ODPADU – INFORMACE 
 
Tříděný odpad ⇒ žluté nádoby + žluté pytle = plastové láhve, polystyren,  

umělohmotné předměty  a plasty obecně 

          ⇒ zelené nádoby = sklo čiré a barevné 

          ⇒ modré nádoby = papír, krabice, noviny a časopisy 

          ⇒ černé nádoby = kovy 

          ⇒ červené pytle = krabice od mléka, džusu apod. materiál 

Do těchto nádob nepatří nic jiného, jinak svozová firma  A.S.A. plné nádoby 

ponechá na místě a neodveze. 

 

Kontejner – veškerý domácí směsný a komunální odpad, popel. Pozor na horký 

popel! Odpad v kontejneru je hořlavý a následkem požáru v kontejnerech 

dochází k nebezpečí přenesení požáru, ničení životního prostředí a v neposlední 

řadě k velkému poškození kontejneru. 

 

Do kontejneru nepatří: 

1. Veškerý biologický odpad jako tráva, hnůj,listí apod.  Kompostovat!  

2. Uhynulá zvířata 

3. Stavební suť a nebezpečný materiál – pneumatiky, asfalty, eternit, 

akubaterie  apod. 

4. Nadrozměrný odpad-domácí spotřebiče, nábytek 

5. Veškerý odpad zařazený do tříděného odpadu (sklo, plast, papír a železo) 

 

Nezávadnou stavební suť - vyvážet po dohodě na místa určená obecním 
úřadem 
Nebezpečný a nadrozměrný odpad - veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, 

televize, pračky, sporáky, ledničky, autobaterie, zářivky, znečistěné plechovky, 

zbytky barev, olejové nečistoty,oleje, ropné látky a nadrozměrný odpad jako 

matrace, nábytek, koberce, velké kovy se shromažďují a v určený den (2x 

ročně) je tento odpad odvezen specializovanou firmou. 

 
Žluté a červené pytle předává:       Štipoklasy  – Josef Drn  
                                        Dolní Kěžeklady - Jindrová Růžena 
              Horní Kněžeklady - Jan Filip 
 
Věřím, že se nám podaří vylepšit systém nakládání s odpady a udržet pořádek 
okolo kontejnerů. Za snahu všem děkuji. 
      
        Josef Drn 
        starosta obce 


