
ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ
Stanovení limitů pro ukládání odpadů 

do sběrného dvora
V loňském roce, kdy jsme zavedli 14 denní svoz, i v roce letošním, kdy jsme zaved-
li měsíční svoz komunálního odpadu, jsme společně dokázali, že máme o třídění 
odpadů zájem. Věříme, že i loňský nákup kompostérů je pro mnohé motivací a kro-
kem správným směrem. Jak vidíte, snažíme se vás všemožně podporovat, napří-
klad i akcemi jako Ukliďme Česko, které organizujeme 1–2krát za rok.

Také je pro všechny naše občany otevřen 2krát týdně sběrný dvůr, který nám v tří-
dění pomáhá. Navzdory tomu si stále ještě někteří občané pletou třídění a využívání 
odpadů se zneužíváním sběrného dvora. Poplatky na skládkách za uložení odpadů 
stále rostou a my, pokud nechceme platit stále vyšší poplatky za svoz sběrných nádob  
z domácností a kontejnerů ze sběrného dvora, tak se musíme opravdu snažit, aby 
bylo směsného odpadu co nejméně a pokud možno, co nejvíce toho vytříděného. 

APELUJEME PŘEDEVŠÍM NA TY Z VÁS, KTEŘÍ STÁLE JEŠTĚ NENAŠLI TU SPRÁVNOU 
MOTIVACI K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, abyste se připojili k těm, co už třídí „o sto šest“. Za-
pojily se i děti v naší základní škole, za což jim patří velký dík a obdiv! Možná vám 
v rozhodnutí pomůže i tato informace: sběrný dvůr, i když ho třeba nevyužíváte je 
financován i z vašich peněz. Ano, rozpočet obce se skládá z větší části z příjmů prá-
vě vás, našich občanů, proto by vás mělo zajímat, kam tyto finance putují. Věřte, že 
nemalá částka putuje právě na likvidaci odpadů ze sběrného dvora a tyto finance 
by se daly použít samozřejmě účelněji.

Jen pro představu, provoz sběrného dvora nás ročně stojí zhruba polovinu nákla-
dů, co svoz popelnic. Takže pořád ještě máme v tomto směru rezervy a i proto jsme 
nuceni přistoupit ke změně pravidel pro ukládání odpadů ve sběrném dvoře.

Uložení vytříděných odpadů bude od 1. ledna 2019 umožněno POUZE ob-
čanům s trvalým pobytem v obci Kačice po předložení občanského průkazu  
a v případě, že má uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu v přísluš-
ném kalendářním roce. Obsluha zaeviduje jméno, příjmení, bydliště, druh  
a množství odpadu. 

V  případě nedodržení podmínek NEBUDE dovezený odpad odebrán  
a uskladněn. 

Dbejte prosím pokynů zaměstnanců sběrného dvora, předejdete tím 
zbytečným komplikacím.

SBĚRNÝ DVŮR NENÍ URČEN K LIKVIDACI ODPADŮ Z PODNIKATELSKÉ ČIN-
NOSTI, KTERÉ NEJSOU URČENY KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU!!!



PROVOZNÍ ŘÁD  
Sběrný dvůr Kačice

NEAKCEPTUJEME
Druh odpadu Podrobnosti

Běžný komunální odpad Nově nepřijímáme běžný komunální odpad, který patří do 
popelnic

Pneumatiky

Nepřijímáme pneumatiky
•  prodejce pneumatik je povinen tyto výrobky odebírat 

přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotře-
bitele

• nebo využijte hustou síť firmy Eltma
Nepřijímáme
•  azbest
•  polystyren (patří do žlutých kontejnerů)

AKCEPTUJEME / AKCEPTUJEME V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ
Druh odpadu Podrobnosti

Velkoobjemový odpad

Nově přijímáme v omezeném množství:
•  velkoobjemový odpad z vašich domácností, např. koberce, 

linolea, molitan, nábytek, vše, co se nevejde do popelnice,
•  uložení maximálně jednoho přívěsného vozíku měsíčně, 

maximálně však pěti přívěsných vozíků za rok na jednu 
domácnost. Přívěsným vozíkem se rozumí vozík o max. 
délce 2,06 m a šířce 1, 26 m.

Stavební suť, beton

Nově přijímáme v omezeném množství:
• vytříděné, bez železa a skla,
•  uložení maximálně 400 kg za 1 kalendářní rok na domác-

nost (pro představu odpovídá 4 kolečkům nebo 1 přívěs-
nému vozíku)

Bioodpad Ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad 
ze zahrádek.

Plasty Objemné plastové výrobky a předměty z PVC.

Objemné sklo Tabule, okenní výplně, včetně barevného skla.

Jedlý olej a tuk
Ve sběrném dvoře obdržíte nádoby (omezené množství), 
olej a tuk je možné donést v plastových lahvích nebo jiných 
nádobách.

Textil
Veškerý použitý textil, vč. roztrhaných hadrů, záclon, tašek i 
batohů, dále i boty a dětské hračky, vč. plastových, množství 
není omezeno.

Železo, kovy
Kovové materiály, v případě objemnosti si pro železný šrot 
přijedeme k Vám domů. Tato služba platí pro naše osamo-
cené seniory, stačí se domluvit s obsluhou sběrného dvora.

Nebezpečné odpady
Motorové, převodové a mazací oleje, organická a halogeno-
vá rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, barvy, lepidla, 
pryskyřice, absorbenty.

Elektroodpad

Mobilní telefony, televize, domácí spotřebiče, klima, topi-
dla, váhy, PC, čistící stroje, audio, video, sekačky, vrtačky, 
pily, chladničky, mrazáky, baterie a akumulátory, autobate-
rie, zářivky.

Biomedicínský odpad Injekční stříkačky, nepoužitá léčiva, cytostatika, ostatní léky 
a biomedicínský odpad.

Úsporné žárovky a malé baterie (monočlánky), cartridge a tonery z  tiskáren je možné též odevzdat i na 
obecním úřadě, kde je při vstupu zřízen eko-koutek, samozřejmě je můžete zanechat i ve sběrném dvoře, 
my si vše roztřídíme. Většina sebraných odpadů se dále předává k recyklaci, případně (pokud není jiná mož-
nost) končí na skládce.

Schváleno zastupitelstvem obce Kačice dne 12. prosince 2018. Platnost od 1. ledna 2019


