
TŘÍDĚNÍ A SBĚR PLASTOVÝCH ODPADŮ V OBCI HNĚVČEVES 

Ministerstvo životního prostředí připravuje nový zákon o odpadech. Mimo jiné zákon 

postupně plánuje několikanásobně zvýšit poplatek za skládkování. Obce, resp. lidé budou 

podle ministerstva vyšší cenou za skládkování motivovány vyprodukovat méně směsných 

komunálních odpadů a více třídit. Hlavní „motivací“ k třídění odpadů bude placení podle 

skutečně vyhozeného množství odpadků. Cenu za odvoz bude možné stanovit na základě 

váhy nebo objemu popelnic. 

Obec Hněvčeves již nyní svoz odpadů významně dotuje, cena za odvoz odpadů se 

dlouhodobě neměnila. S cílem postupného snižování komunálních odpadů, a tím i 

zmírnění nárůstu ceny za odvoz komunálních odpadů, zavádí pro občany zdarma možnost 

vyzvednutí žlutých nádob na vytříděný plastový odpad a jeho pravidelný svoz od 

jednotlivých domů. Nádoby budou vydávány na úřadě v době úředních hodin  

Co PATŘÍ do kontejneru - nádob na PLASTY: 

 plastové a PET lahve – např. od nápojů (čisté, sešlápnuté!) 
 igelity, sáčky, tašky a jiné čisté fólie 
 vymyté kelímky a krabičky od potravin 
 obaly od mycích prostředků, prázdné obaly od kosmetiky 
 misky, kbelíky apod.; plastové hračky a jiné plastové výrobky 
 obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu atp.) 
 neznečištěný polystyrén 
 

Co NEPATŘÍ do kontejneru na PLASTY: např. jednorázové pleny, bakelity, laminované 
pryskyřice, molitany, obaly od maziv a olejů, lahve od stolních olejů, znečištěné plasty 
(např. zbytky potravin, oleji, barvami, chemikáliemi nebo jinými nebezpečnými látkami), 
novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové plasty, pryž, kabely. 
 

Doporučení: 

 Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte místo v kontejneru, vejde se jich do 
kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr. 

 U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků. 

 Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu sběru, znečištění zbytky potravin, oleji 
a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit. 

 Z PET lahví není nutné odstraňovat etikety (i když zpracovateli tím pomůžete), neboť 
před zpracováním procházejí mycí linkou, kde se odstraní etiketa, víčko i lepidlo, 
kterým je etiketa k láhvi přilepena. 

 

Co se s nimi děj dále: Vytříděné plasty lze využít např. na výrobu nových PET lahví, 

igelitových sáčků, silonových vláken, vláken na výrobu oblečení, spacáků, zatravňovacích 

kachlí, laviček, zahradního nábytku, herních prvků na dětská hřiště. 

Plasty, které nelze dále využít, slouží jako palivo v cementárnách. Jsou spalovány řízeným 

procesem, který zajistí, že nejsou produkovány dioxiny a jiné nebezpečné rakovinotvorné 

látky, které jinak vznikají při spalování v domácích topeništích! 

 

 



SBĚR POUŽITYCH KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ 

Vylévání použitého jedlého oleje do kanalizačního systému představuje velkou 

ekologickou zátěž. Dochází tím k ovlivnění kvality povrchových i podzemních vod, 

znesnadňuje jejich čištění a může způsobit kontaminaci pitné vody. (Pro zajímavost: 1 litr 

oleje může znečistit až několik tisíc litrů vody.) Vylévání olejů a tuků do kanalizace může 

vést také k ucpání odpadního vedení. 

Obec Hněvčeves zavádí sběr těchto odpadů. Použité oleje a tuky je potřeba přelévat do 

příručních plastových nádob nebo do PET lahví a důsledně uzavřít. U obecního úřadu 

bude k dispozici kontejner, kam se tyto uzavřené láhve/nádoby s použitými oleji budou 

vhazovat. Odvoz odpadů z tohoto kontejneru bude zajištěn podle jeho naplnění. 
 

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ 

Použité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky včetně těžkých kovů. Pokud skončí v 

koši a komunálním odpadu, mohou po čase znečistit půdu, ovzduší nebo podzemní a 

povrchové vody.  

V předsálí obecního úřadu bude připravena sběrná nádoba - box, kam lze odevzdat běžné 

spotřebitelské baterie - tj. tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky i akumulátory (např. od 

mobilů, přístrojů, nářadí). 

(Na sběrných dvorech od Vás bezplatně přijmou také speciální přenosné baterie, olověné 

akumulátory, autobaterie.) 

 

SVOZOVÝ PLÁN 

Svoz komunálního odpadu Hněvčeves 

        

    Kalendářní rok: 2020 

        

    svozový den : STŘEDA 

    komunální odpad lichý týden 

    svoz plastů sudý týden 

        

  MĚSÍC Komunální odpad SVOZ PLASTY 

    
 

žlutá popelnice 

  leden 2, 15, 29 8, 22 

  únor 12, 26 5, 19 

  březen 11, 25 4,18 

  duben 8, 22 1,15,29 

  květen 6, 20, 13,27 

  červen 3, 17, 10,24, 

  červenec 1, 15, 29 8, 22, 

  srpen 12, 26, 5,19 

  září 9, 23 2, 16, 30 

  říjen 7, 21 14, 28 

  listopad 4,18 11, 25 

  prosinec 2, 16, 30 9,23 

 


