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Mèsto Vrbno pod Pradédem
vydóvó obecnè zóvaznou lyhlóÈku

ó. u2009
Obecné zóvaznó ryhli3ka mèsta Vrbno pod Pradèdem

o naklidóní s komunílním odpadem, odpadem stavebním a demoliòním ve
mésté Vrbno p/P a jeho místních òóstech Bí$ Poto! Mnichov,Vidly a ilelezn|

Zastupitelstvo mèsta Vrbna pod Pradèdem vydalo dne 26.3.2009 na zókladè 917 odst. 2 zókona ò.
185/2001 Sb., o odpadech a o zrnénè nèkte{ich dalSích zókonù, v platném znèní, avsouladu s ustanovením
$ l0 písm. d) $ 84 odst. 2 písm. h) zàkona ò. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zrìèd, ò. usnesení XXX tùto
obecné zóvaznou vyhlíSku.

óíst prvi
Zókladní ustanovení

eÉnekI.
PÈedmét a púsobnost Whll5ky

l. VyhlóSka stanoruje systém naklidóní s komunólnim odpadem, !. skladoviaí, sbú, tiídèní, quzíviní a
zbavovóní se komunólních odpadú (separovóní sbèrù vyuàitelnich sloiek komurólniho odpadu vóetné
jeho q,uzití ói odst anèní, sbèr nebezpeènich sloàek komrmólního odpadu jeho r']'uzití ói odstranéní,
sbèr zb]'tkového komrmólního odpadu vóetnè jbho zbavovóní se) vzÌìikajících na území mésta Vrbna
pod Pradèdem, vymezuje shromaÈdovací místa uròenó k ùklódàní odpadù (pÍíloha ó.1) a upravuje
systém naldódriní se stavebnim odpadem a demolicemi.

2. Tato lyhlóSka se vztaluje:

a) na ryzické osoby (dile jen obéané), které produkují komunólní odpad (d.{le jen KO), stavební
odpad a demolice na územi mésta Vùno pod Pradèdem, coà zlamenà, àe tato vyhlíSka se rovnéZ
vztahuje na obòany, Lleií nemají v obci trvali pob,t, ale produkují KO, piípadnè stavební a
demoliòní odpad na úzFmi obce (napÌ. chataie a zahàdkóie).

b) pùvodci, kteÍí produkují odpad zaíazeni podle Katalogu odpadú jako odpad podobnli
komunólnímu z òinnosti privnickjch osob a lzichich osob opú\'rìènich k podnikóní, mohou na
zikladé smlouly s obcí l'].uzít systému zavedeného obcí pro naklód.iní s komunólním odpadem.
Smlouva musí bjt písemró a musi obsahovat vzdy qiÀi sjednané ceny za tuto sluàbu.

Clónek tr.
Zókladní pojmy

(l) Odpad je kaZdó moviti véc, které se osoba zbavuje nebo mó úmysl nebo povirnost se jí zbavit.

(2) Osoba mó povinnost zbavit se movité véci, piislusející do nèkteré ze skupin odpadù, jestliZe ji
nepoùàívó k púvodnímu úóe1u a véc ohrcZnje Zivotní prostledí nebo byla vyÍazena na zikladè
zr fÉìtniho pràrnrho piedpisu. "

(3) Za komunàlÌí odpad ve znèni této \,yhlóSlf se povaàuje: veékeri odpad vznikající na území obce pii
èimosti fziclcjch osob, s qijimkou odpadú varitajících u pftívnichich osob a fyzickich osob
opróvnénÍch k podnikóní.

(4) Nebezpeénim odpadem je odpad uvedeni v Seznamu nebezpeònjch odpadú uvedeném
v pfovódèjícím pró\'ním píedpise a jakikoliv jini odpad \ykazující jednu nebo více nebezpeónich
vlastností uvedenich v piiloze é.2 zókona o odpadech. Nebezpeóné slo;ky KO jsou ry, které mají
jednu nebo více nebezpeónich vlastností, kleré jsoìt nebo mohou b]it nebezpeòné pro zdravi
obyvatelstva nebo Zivotního prostiedí (dóle jen ZP) napi. maz^cí a motorové ol€je, televizory,



obrazovky, lednice, riidia, poòítaòe, jinli eleknoodpad, zóiivky, vibojky, zbltky barev, zbyky
iedidel, autobaterie, monoólónky. vyiazené léLy, pouzité obaly od postiikù aj.

(5) Odpad vhodnj ke kompostovóní je odpad, keú mùZe b]í1 piíno nebo po úpravé pouàit pro úrobu
kompostu (napi. triv4 piliny, oiezy stromù, listí apod.).

(6) SloZka odpadù uróenó k separaci je ta òóst odpadu, kterà se dó pouàít jako druhotnó surovina pro
qirobu noqich v;irobkú (jednó se zejména o sklo, papír, plas6, a kory).

(7) Povèienou organizací opróvnènou k podnìkóní s komunólDim odpadem na území Mèsta Vùno pod
Pradèdemjsou Technické sluiby Vrbno s. r. o. ( d.ílejen TS ).

(8) Spróvce poplatku Mèstski úÍad V$no pod Pradèdem

(9) Naklódóní s odpady je jejich shromazdovóní, sbèr, úL1p, tiídèní, pÍeprava a doprava, skladoriní,
úprar a ryuiír óní a jej ich od5rranovàrì i .

(10) Zbavovàni se odpadù se rozumí takové naklÉdóní s nimi, kdy osoba piedó odpad opràvnèné osobè
k \,faÈití nebo odstranèní arebo ho pfedó opúmèné osobé ke sbèru nebo úkupu odpadù. piiòemz
nerozhoduje, zda se jednó o úplatni ói neúplatni pievod.

(11) Skladoviní odpadtr - piechodné umísténí odpadir, keré byly soustiedèny (shromiidèny, sesbíróny,
vykoup€ny) do zaiízení k tomu urÒeného ajejich ponechóní v nèm.

(12) VluZívóní odpadú je òinnost vedoucí k získói'óní druhotnich surovin, k recyklacì odpadú, piípadnè
jiné q,uZití fyzikà1ních, chemichÍch nebo biologickich vlastností odpadú.

(13) Recyklaóním dvorem TS se pro úóely této lyhìóÈIry rozumí objekt Mnichov é.p.308.

Clónekm.
Povimosti pÍi naklidóní s komunólními odpady

(1) Obèané jsou na zóldadè této vyhlóSlq' povinni:

a) piedchózet vznìl!:u odpadú, omezovatjejich rìrnoàství a nebezpeèné vlastnost!

b) slozlry KO trvale nabízet k vyuZití pÍíp. k likvidaci povètené organizaci dle systému stanovenélìo
touto vJ'hlóSkoìr nebo sami vyuzívat òi sami odstraiiovat v souladu se zikonem ó. I85/200I Sb., o
odpadech, zvlóitnini próvními piedpisy '?) a touto r,yhlólkou,

c) piillósit se do systé u naklódóní sKO, kle{í je stanoven touto ryhlóÈkou. lTuZívat systém
stanoveni Mèstem Vrbno pod Pradéd€m a dodrzovat veikerà ustanovení, tak jak jsou popsfuìa
v ò1. IIL aà ò1. VIII. a ò1. X. této !ryhlàiky.

d) hradit ceny za poslrytnuté sluzby dle OZV o poplatku za provoz systému shromazdovóní, sbéru,
pieplary, tiídèni, vyuzívóní a odstradovóni komuniliìích odpadú a zpúsob jeho qíbèru,

e) pro likvidaci zb)-tkového komìrnólniho odpadu musí mít k dispozici nebo vlastnit 110 I popi. 70 I
pop€Lice nebo kontejnery o objemu 1100 litlú popi. 6200 litni, popiípadè mít ùvedenou nódobu
pronajatou od povéiené orgatizace.

(2) Kontrolu povinnosti rypltivající z OZV. jsou opravnèny pro!àdèt osoby po\ èiené Mèstshim úiadem
ve Vrbné pod Pradèdem dle ò1. X. odst.2.



Cóst druhó
Systéú naklidóní s komunólním odpadem

òtin€k Iv.
SepàrovaÌi sbèr Wuzitelnich sloiek komunó]ního odpàdu

(1) Separovani sbèr vyuzitelnich slozek KO je oddéleni sbér sloàek uróenich k sepamci (odpad získanÍ
oddélenim sbèrem) pied jejich smíchéním v nódobóch na ostatní odpad, keré po doliídtuí je moZno
pìedat k dalÈímu zpracovàní nebo lf.ltùití.

(2) Na uròenÍch místech ve méstè jsou roanístèny specióÌní ozraèené nódoby (kontejnery) na
separovani sbér vyuziteln;ich sloZek KO, do kteqÍch musí obéané uklàdat pouze ty slozlf, odpadu,
pro které je nàdoba uròena. Obòané, kteìí bydlí v rodinn;ich domech, quiivají p}tloú systém na
separovani sbèr vyuzitelnich slot€k KO, popi. nódoby na separovatìi odpad.

(3) Obsluhu a svoz tèchto nódob provódí povéÌenó organiz3ce. Obsluhou se rozumí jejich vyprazdìioviíní,
piíp. úùZb4 svozem pak odvoz obsahu nódob ve staÍovenich intervalech tak, aby nedochózelo
kjejich pieplìiovàní. Odvoz se provódí do recyklaòního dvora TS ve Vrbné pod hadédem
Mnichové, kde jsou slozky uróené k separaci dotÍídény a expedovóny do zpracovatelskich zàvodú
kwùZití nebo zókonnlím zpùsobem zneékodioviny. Obóané mohou také sami donést separované
sloàky KO do recyklaòního dvora TS v Mnichovè.

ClirekV.
Sbèr nebezpeònÍch sloEek komunólního odpadu

(1) Sbérem nebezpeónich slozek KO se rozuirí oddèleni sbú tèchto odpadú do specjílních kontejnerú a
nódob (odpad získarú oddèlen;im sbérem) tak, aby nedoslo kjejich smíchóní s jintimì sloZkami KO a
k olùození zdraví obyvatel nebo Zivotního prostÌedi. Jednó se piedevÈím o nebezpeóné s1oàky KO
ùvedené v è1. IL odst. 4) této ryhlà5ky-

(2) Obèané mohou odevzdivat nebezpeóné slozky KO do recyklaòního dvora v Mnichové.

(3) VÈazené a nepotÌebné lélq' je mozno piinést do lékóren, ve kle.ich jsou umístèny speciólrí nÉdoby
na ryto léky.

(4) Upotiebené, vyiazené monoólínky j€ moàro ulozit do speciólních nódob, které jsou umístèny ve
speciilních prodejnóch ,,elektro" ve mésté.

(5) Sbèr n€bezpeónich sloiek KO provódí povèienó organizace.

(6) Nebezpeòné sloÌky budou povèienou organizaci pievzaty, rofiídény pìípadlìè demontoveny a
bezpeònè zlikvidoviny ói jjnim odpovidajícím zpúsobem vyuzity.

Clinek \4,
Kompostovóní

(1) Kompostovóú-ím se rozluní úprava odpadu vhodného ke kompostovóní a jeho vyuZití pro \Àiobu
kompostu. Odpadem vhodnim ke kompostovólí se rozumí pÍedevsím odpady z údrzby zelenè
v zahmdóch a parcích (vóetnè hibito\.r) tak, jak jsou popsóny v ò1. II. odst. 5.

(2) Kaàdi obéan, kte4i produL:uje odpad vhodni ke kompostovàní a není schopen ho sóm kompostovat
v souladu a s pozadav$ normy CSN 46 57 35 prúmislové komposty, je povinen qívoz tohoto
odpadu si zajistit sÉm u opróvnéné organizace napi. vyuzitím ólónku Vl bod 3. Odpad (vhodnj ke
kompostoviní) z údrzby zelenè, zahrad a parkú, keú se rìachózí na území mèst4 a které vlaltní nebo
spravuje Mésto Vrbno pod Pradèdem,je likvidovón na nóklady Mèsta.



(3) Odpad vhodni ke kompostovàní se uklódà do kompostovacích pltlú zakoupenich u povéiené
organizace. Odvoz kompostovacích pytlú zajiÈtuje povéienó organizace. Odvoz je provídén na
zókladè schvóleného hamonogramu, kteli stanoví povèienó organizace.

(4) ObÒané mohou také odevzdóvat odpad vhodni ke kompostovóní pìímo v recyklaéním dvoie TS
v Mnichovè è.p.308 do uróenich nódob.

(5) Do kompostovacích pytlùje zakózóno vklódatjinÍ odpad, ÍeZ odpad vhodni ke kompostoÍiní.

eHnek vII.
Naklódóni se zbfkoúm komunólním odpadem, ze kterého jsou oddèleny sloZky uròené k separaci,

n€bezpeòné sloiltT komunólního odpadu a odpadv vhodné ke kompostovàní

(l) Zbfkoú komunólní odpad se uklódó do nódob o objemu 1l0l nebo 70 I nebo do kontejnerù, piíp. do
jinich nódob piedem dohodnuqich s povèienou organizací. PÍi pohybu na veiejném prostranství se
drobné KO (napÍ. drobné obaly od pohavin ajinjch qÍrobkfi) uklódají do odpadkoúch koÈù, které
obsluhùje povéiené organizace.

(2) Na poótu a fypu nódob se dohodnou obòané se spúvcem poplatku. Poàadavky na z\.T'seni ai smz€ní
poÒtu \"jvozù nódob, znénu bydliÈtè a stanovisté, je obéan povinen sdèlit vzdy písemné povèiené
organizaci v co nejkratsi dobé. Bltové organizace jsou povéieny zajisfovóním poótu a Epu ródob za
obÒany, kteÌí mají pronajaty b),ty (dnùstevní, podnikové, obecní a stótni) nebo vyrzívají pronajaté
nelr!,1o\e pro:lon. 

:
(3) Obóané si zajistí dostateèni poòet nódob a kontejnerù na zb)tkoú KO tak, aby nedochàzelo kjejich

piepliovàní mezijednotliúmi svozovirni intervaly (piíloha ò.2), kteri stanoví Fo\,èienà organizace.
minimólnè vsak lx za 1,1 dní. Za obèany, kteií mají pronajao' bÍy nebo W.tùívají pronajaté nebytové
prostory, je bfovó organizace povìma zajistit dostateéni poòet nódob a kontejnerú na zbfkovi KO
tak, aby nedochózelo kjejich píeplùoviní mezijednotìiúmi svozovimi intervaly (piíloha ó.2), kteryÍ
stanoví povèienó organizace, minimóhè vsak I x za I 4 dní.

(4) Do nidob a kontejned na zbfkovi KO je zakózóno uklódat:

a) nebezp€óné slozlry KO. odpad vhodnÍ ke kompostoviní a sloiky odpadu uréené k separaci,
b) Z}laú popel òi Èkvóru,
c) làtky t€kuté, tékavé, zópalné, vibusné,
d) z&avotnè zivadni odpad, uh)'nuló zvíiat4
e) pìilnavé lótky (dehet, asfalt, zbytky barev apod.),
f) stavební odpad (sud' z demolic apod.), zeminu a kameny,
g) takoú odpad, Ideú nelz€ pieslpat, nebo kteri by svim sloZením mohl ohrozit bezpeónost a

zdraví pracovníhi povèíené organizace òi jinich osob, anebo poÈkodit technìcké zaiízení
sbúového vozu.

(5) Odvoz zbytkového KO z nódob a kontejnerú zajist'uje povèienó organizace. Odvoz odpadkoúch
koèú je provàdèn na zókladé schvóleného harmonogramù (piíloha è-2), kteú stanoví povéieni
organi./ace.

(6) Kazdi obòaq kteFj mó k dispozici popelnici nebo kontejner, je povinen v den svozu piipravit tuto
nàdobu k odvozu, to znamenó pÍistavitji k místù naklódky poblíZ vozovlg/ a to nejpozdéji v 6.00 hod
rino a upravit piístup pro pracovník1 provódéjící odvoz (v zimním období zpiístupnit nódoby
odhmutím snèhu). Nisledné tuto nódobu odstavit na místo obryklé. V piípadè, ie nidoba nebude
piìpravena k odvozu, nebude U/vezena. Za bltové organizace provódí viÈe uvedenou òinnost jimi
ùróenó osoba. Umísfovóní nódob na komunitacije omezeno zókonem é. 13 /1997 Sb., o pozemních
komunikacich.



(7) Miúo veÍejnÉ prostra$tví je v otevienich ohniÈtích, zahradních krbech nebo v otevìenÍch
grilovacích zaÍízeních lze spalovatjen dÌevo, dievèné uhlí, suché rostlinné materióly a plpnó paliva
urèenó úrobcem, piiòemz uvedenó paliva nebo materióly nesmèjí b]it kontaminovóny chemicry.mi
lótkami.

eÉnek \altr.
Nàklódóní se stàv€brím a dernolièním odpadem

(l) Vyuzití nebo likvidaci stavebního odpadu (stavební suté z demolic apod.) a úkopové zeminy si
zajist'ují obòané a podnikatelé sami pomocí povèiené organizace. Do nódob o objemu 70 1, 110 | a
kontejneruje zakizóno dóvat stavební odpad, pokud t1.to nejsou k tomu uréeny.

(2) Termíny a ceny odvozu a nisledného lyuzití òi likvidace si domlouvají obéané, l,zické a próvnické
osoby a organiace s po\ éÍenou organi,/aci.

(3) Obòané mají moznost do 100 kg/nès. éisté stavebni suti ulozit piímo v recyklaóním dvoie TS
v Mnichovè ò.p. 308 do udenich nàdob.

(4) Obóané, kteii provàdéjí stavbu, zmènu stavby, stavební úpm\,y, terémí úpraly ói stavbu odsÍaúují,
jsou povìnni likvidovat stavební odpady a vikopové zeminy v souladu s platnimi próvními pÍedpisy.
Jsou povinni pmkózat orgónù povéienému kontrolou dodrzovàni této \yhlóÈlry dle ò1. X. odst. 2)
zpùsob zabezpeéení odvozu, Wnzití nebo likvidace stavebních odpadú a úkopové zemjny. V piípadè
poruseni nèk1eré z uvedenich povinností ze strany obòanú, fi'zické nebo pró\'rìické osoby bude dóle
postupovóno dle ò1. X. teto vyhlàsky.

NejpiijatelnèjÈím zpùsobem naklódóní se stavebním odpadem je jeho oddéleni sbèr, svoz skladovríni
k dalSímu vyùZití a rccyklaci.

( t )

( l )

eist tÍetí
ZíYèreèni ustanoYení

Òlónek x.
llhrada zà nàklódiÍí s komunílním odpadem

Poplatek za naklidóní s KO platí obóané Mèstu Vrbno pod Pradèdem úím uréenému spróvci poplatku),
kt€ré uròi úSi tohoto poplatku dle zvliètních pÍedpisù Obecnè zóvaznou ryhlàÈkou o poplatl:u za
provoz systému shromaZdoviíní, sbèru, pÌeprary, tiídéní, \.'},rrzívríní a odstaiovóní komunólních
odpadú a zpìlsobjeho vibéru.

Cl{nekX.
Sankce, kontrolà dodrÈovóní ryhlísky

Porusení této \,yhlóÈLf se postihuje podle zvlóStnich piedpisú:
- zikon è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znéní pozdèjÈích zókonù
- zíkon è. 200/1990 Sb., o piestupcích, ve méní pozdèjÈich zékonù
- zikon ó. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmèné nèk1e4ich dalsích zríkonù.

Kontolu doùZovóní jednotliqich ustanovení této obecné zóvazné lThléilry provódí odbor ústavby a
àìvotního prostiedí MéÚ Vrbno pod Pradèdem

(2)



eÉnek xII.
Ziusující ùstanovení

Nabltím úóinnosti této whlóSky se ruÉí obecnè zív^zni Whl Éka ó. 35/01 o naklídríní s komunílním
odpadem, odpadem stavebním a demoliónim ve mèstè Vrbno pod hadèdem a jeho místních éristech Bítf
Potok- Mnichov.Vidlv a Z€leznà

XIII.
Úéinnost vyhlóiky

Tato \yhlrlka nablFó ìròinnosti drcm 01. 05. 2009.

;.'Éia'.\
i" ["'.:':']; :j

,.^ .'-',. / 
..:-,1'.]l.j:.;';1 e1]:"

\.t'véseno : 27. 3. 2009
sejmuto : 12.4.2009

'J napiiklad zÉkon ó. 2582000 Sb., zókon é. ó3411992 Sb., o ochrarÌè spotÌ€bitele, ve znèni pozdèjsÍch piedpliù.
'r zókon é. 862002 Sb., o ochranè ovzduil, ve zlléÌìl pozdèjslch pledpisú

Ing. Àrfllos Lasota
starostka



Oznaèení sbérnich míst

pìíloha ò. 1

Sbèrné místo lkontektl Nózev odDadtr Provozní doba
TS Vrbno s.r.o.
Jesenick{ 205
793 26 Vrbno pod Pradèdem

tel.554 751 601
e-mail: centróla@tsvrbno.cz

Pruco\'Ilí dny
06.00 14.00 hod.

Sbèma suroYinÀecyklaòní dvúr
Mrichov ó.p. 308

teI. 554'752 126

Olovèné akumulólory,
niklkadmiové alumùlótory,
motorové, pievodové oleje,
ostatní mazací oleje, olejové
filtry, rtufové zríiivlry, rjbojky,
galvanické ólénky s obsahem
rtuti, odpadní jedlé oleje, odpad
ltuti (teplomèryJ, paptu, sklo,
plasty, tetrapak, kory, pouzité
elelúozaiízení ( teìevizory,
rozhlasové pÌijímaòe apod.)
zaÍízení s obsahem
chlorfl uoruhlovodfl <ù (lednièlry,
mrazàky apod.), pneumatiky
Odpad ke kompostovóní
s vlastním dovozem

Po 7 .30  11 .00  a  11 .30  15 .30
út6 .30-  l1 .oo  a  r  1 .30-  14 .30
St  7 .30-  11 .00a 11 .30  -  15 .30
Òt6 .30  l l .ooa  l l .3o-  14 .30
Pó 6 .30  11 .00a 11 .30  14 .30

KM-KOV s.r.o.
Jesenickó ò.p.321

rel.722 789 603

Barevné koly, mèd: hliník,
olovo, zinek, Zelezo, ocel

Po Pó 08.00 - 16.00
So 08.00 10.30

Pavel Hanàk VRES
Mnìchov 375
793 26 Vrbno pod Pradèdem

teL 554 "152 124

Mèd', bronz, mosaz, hlinílq olovo,
zinek, ùeleza, ocel a cín. Smèsné
koty, kabely, papírové a
lepenkové obaly, plastové obaly,
papír, lepenka, pìasty a kory.

Po zavÌeno
úr o8.oo l2.oo a t4.oo 16.00
St zavieno
Òt o8.oo- 12.00 a 14.00- l6.oo
Pó zavieno
So 08.00 - 12.00

Martin Kolomi
Kmovskó 1020/16
792 0l Bruntól

tel. 602 612 555 (D. Malík)

Autovrakovistè ekologickó
likvidace autovrakú

Po Pó 08.00 - 17.00
So 0E.00 12.00



plíloha è. 2
Svozovf plin

Svoz komunólniho odpadu pro obèany Vrbna pod Pmdèdem a místních érístl Bí$ Potok, Mnichov, Vidly a
Zeleznóje provi{dèn v tèchto intervalech:

Svomvó trasa: pondélí
ZiZkov4 Hibitovní, Sadov4 Husov4 Kìivi, Polní, Palackého, M. Al3e, Kopeèn4 Dèlnickó, Odetk4
Dvolókov4 Riegrova, Sùelnièní, Jesenicki Nódrazní, Sv. Cech4 Erbenov4 Smetanova, Zahadní, Krìítk4,
Parlament, Vrsan, LPII Jelínek trd., Sklírenskó, Dievokombinót, V dolíku
v letním období od 1.5. do 31.10. ulice Klejci. Skolnf. za Albertem (v odpolednich hodinóch)

Svozovó trasa: úteri
Homí Beneóov
v zimním období od 1.11 do 30.4. ùlice Krejèí, Skohí, za Albertem

Svozovó trasa: stÍeda
llzlIlovrce, òrroka Nlva

SYomvi trasa: òtvrtek
Mysliveck4, J óskov4 Sv. Michal, Nad stadionem, Ve Svahq Nové doby, Autocamping, Ludvfl<ov, Vidly,
Bíli Potok Karlova Studànka

Svozovi trasa: pótek
Bezruèov4 Komenského, Zlatohorskó, Stavaì, ZelemÍ, Mnichov

Svoz odpadkoúch ko!ú
pondèli stÌeda, pólek

Syoz smèsného komùnólního odpadu z kontqneru 6200 lt
po naplnèní vètóinou 1x t'idnè'

Syoz v''tíídènich sloiek (papír, sklo, plasty, tetrapak) odpadu z kortejúerrù 6200 lt
po naplnéní

Svoz Wtiídènich sloàek (papír, sklo, plasti ietrapak) odpadu od obòrnú z RD (pfle)
kazdi lichÍ t'iden v pondèlí

Syoz vytiídènÍch sloiek (papír, sklo, plasq/, tetrapak) odpadu z kontejnerri 1100 lt
Kazdi sudi lden v pondèli

Svoz kompostovatelného odpadu
Kazdi sudi qiden v pondèlí


