
SPRÁVNÉ UKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ V OBCÍCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOODPAD - od 1. 4. do 31. 10. na návsích Skršín, Dobrčice, Chrámce. Od 1. 11. do 31. 3. před areálem OÚ Skršín   
 
Do hnědých nádob označených nálepkou BIOODPAD můžete odložit: zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, kuchyňský odpad, 
odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmotu, plevel a listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny. PROSÍM, 
NEVHAZUJTE: komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné 
odpady. 
 
OLEJE - můžete ukládat v úředních hodinách do zvláštní sběrné nádoby s nápisem "OLEJE" umístěné v areálu OÚ Skršín - vždy v 
uzavřených PET láhvích.                                                                                                                                                                              
 
ELEKTROPŘÍSTROJE – můžete ukládat v úředních hodinách do zvláštní sběrné nádoby s nápisem „SBĚRNÝ BOX“ umístěné v areálu OÚ 
Skršín (mobilní telefony, kalkulačky, PC myši, toustovače, klávesnice, fény, teploměry, fotoaparáty atd.). NEVHAZOVAT - zářivky, 
žárovky, televize, monitory, stolní počítače, autobaterie. 
 
KOVY – můžete ukládat v úředních hodinách do zvláštní sběrné nádoby s nápisem „KOVY“ umístěné v areálu OÚ Skršín. 
 
NEBEZPEČNÝ ODPAD – je svážen během mobilního svozu (probíhá dvakrát ročně) na předem vyhlášených zastávkách svozového 
vozidla, termín vyhlašuje OÚ na své úřední desce, internetových stránkách a informačním letáky. 
 
OBJEMNÝ ODPAD – je svážen během mobilního svozu (probíhá dvakrát ročně) na předem vyhlášených zastávkách svozového vozidla, 
termín vyhlašuje OÚ na své úřední desce, internetových stránkách a informačním letáky. 
 
DŮLEŽITÉ - je nutné odkládat odpady do příslušné nádoby a v případě, že je nádoba plná, tak využijte jinou nádobu v obci, případně 

počkejte do svozu. V případě uložení mimo nádoby se jedná o přestupek podle § 5 zákona č. 251/2016 Sb. 



SPRÁVNÉ UKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ V OBCÍCH 

           PAPÍR – SVOZ KAŽDÉ ÚTERÝ                                                         PLASTY – SVOZ KAŽDÉ ÚTERÝ                                                                         SKLO – SVOZ 1x MĚSÍČNĚ 

           (OBYTNÁ ZÓNA - 1 X 14 DNÍ)                                                         (OBYTNÁ ZÓNA - 1 X 14 DNÍ)                                                                                     (PONDĚLÍ) 
 

 


