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Informace o nakládání s odpady 
pro obyvatele obce Librantice 
 

Na základě dotazů našich občanů Vám přinášíme toto shrnutí 

týkající se nakládání s odpady. V případě dotazů se neváhejte 

informovat přímo na obecním úřadě nebo na ou@librantice.cz. 

 
1. Třídění komunálního odpadu: 

a) biologické odpady 

b) papír 

c) plasty a nápojové kartony 

d) sklo bílé i barevné 

e) kovy 

f) nebezpečné odpady 

g) objemný odpad 

h) elektrotechnický odpad 

i) použité ošacení a obuv 

j) stavební suť 

 

TŘÍDÍME BIO ODPAD 

Do BIO odpadu patří posekaná tráva, plevel, 

shrabané listí, zbytky jídel rostlinného původu, 

zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, květiny, 

kávové sedliny a filtry, čajové sáčky, hrnkové 

květiny včetně hlíny, papírové kapesníky, ubrousky 

i papírové sáčky, skořápky od vajec a ořechů. 

Nepatří sem maso, oleje a tuky! 

Nejlépe je vše kompostovat na domácím 

kompostu. Na základě dohody s HNG můžete 

trávu a listí vozit na úložiště k "Trnkám". Nesmí se 

sem však vozit větve! 

Pokud není ve vašich možnostech větve zpracovat 

doma, uložte je a obec Vás bude v pravidelných 

intervalech informovat o možnosti uložení větví. 

Bude se jednat o svoz větví přibližně 4x do roka do 

přistavěného kontejneru (podobně jako tomu je 

v případě přistavení kontejneru na papír). V období 

od února do 30. dubna (čarodějnice) budete 

informování o možnosti uložení na deponii 

u hřiště. Během roku se zde větve ukládat NESMÍ! 

 

TŘÍDÍME PAPÍR 

Tříděný papír představuje více jak polovinu 

vstupní suroviny na výrobu nového papíru. Do 

modrého kontejneru patří novinový papír, časopisy, 

krabičky od potravin, letáky, kartonové krabice, 

sešity, obaly na vajíčka atd. Kde naleznete 

trojúhelníček s označením PAP a čísly 20, 21 nebo 

22, lze vše vhodit mezi tříděný papír. Neměli 

bychom do modrých kontejnerů na třídění 

vyhazovat mastný nebo jinak chemicky znečištěný 

papír. Patří sem pouze ČISTÝ PAPÍR. 

Na sběrném místě u Obecního úřadu jsou 

přistavené modré kontejnery na papír, které jsou 

vyváženy dle potřeby. Za tento odvoz obec platí. 

Lépe je tedy papír odevzdat do kontejneru, který se 

přistavuje 4x ročně u školy. Za takto odevzdaný 

papír dostane škola zaplaceno. 

 

TŘÍDÍME PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY 

Nejznámějším plastem jsou rozhodně PET lahve. 

Další tříděné plasty jsou sáčky, tašky, fólie, 

polystyren, kelímky, igelit, tácky, plastové příbory, 

obaly od sladkostí, lahvičky od nejrůznější 

drogerie (samozřejmě řádně vyčištěné) a další 

výrobky z plastu. Mezi vytříděné plasty nepatří 

novodurové trubky, podlahové krytiny (PVC, 

linolea), molitan, guma, pneumatiky, plastové 

láhve od oleje, benzínu a jiných chemikálií, 

plastové trubky. 

Na plasty jsou u obecního úřadu jsou přistavené 

žluté kontejnery, které jsou vyváženy 1x za týden 

nebo můžete použít žluté pytle, které jsou 

hromadně vyváženy přibližně po 3 měsících, 

o termínech informujeme v místním rozhlase, na 

internetu, SMS zprávou a emailem. 

Na nápojové kartony od mléka, džusů 

a krabicového vína jsou k dispozici oranžové pytle 

nebo se můžou dávat do plastů. Žluté i oranžové 

pytle jsou k dispozici na OÚ a v místním obchodě. 

Plastové lahve vždy SEŠLÁPNEME nebo jinak 

zmenšíme jejich objem. 

 

TŘÍDÍME SKLO 

Sklo se může recyklovat stále dokola. A mělo by se 

recyklovat co nejvíce, protože jde o produkt 

nerozkládající se v přírodě, takže vydrží až tisíce 

let. V současné době se třídí takové množství, že 

každá sklenička je vyrobena až ze 60 % 

recyklovaného skla. Sklo máme dvojího druhu, 
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bílé a barevné. 

Do 2 kontejnerů na sklo, které jsou za Obecním 

úřadem není třeba sklo třídit, ale je třeba aby 

sklenice byly bez obsahu. (takže kompoty 

a marmelády vysypte doma na kompost). 

 

TŘÍDÍME KOVY 

Mezi kovy patří: plechovky od nápojů, konzervy 

od potravin, hliníková víčka od jogurtů (umytá 

a stlačená), kovové uzávěry a víčka, stlačený 

alobal. Nepatří sem obaly od nebezpečných látek, 

plynové lahve, kabely a dráty, elektrozařízení. Sběr 

železa probíhá mobilním svozem ve spolupráci se 

SHD Librantice 1x ročně. Na sběrném místě za 

budovou obecního úřadu jsou šedé popelnice na 

drobný kovový odpad. 

 

TŘÍDÍME NEBEZPEČNÉ ODPADY 

Mezi nebezpečné odpady patří: pneumatiky, barvy, 

laky, lepidla, kyseliny, léky, zářivky, ledničky, 

mrazáky, televizory, ropné produkty, baterie 

a autobaterie, hnojiva a postřiky apod. Sběr 

nebezpečných odpadů probíhá v obci 2x do roka 

firmou Marius Pedersen na předem vyhlášených 

stanovištích. Informace o sběru jsou zveřejňovány 

v místním rozhlase, na internetu, sms zprávou 

a emailem. 

 

TŘÍDÍME OBJEMNÝ ODPAD 

Odpad, který nejde vytřídit nebo se nevejde do 

popelnice, ukládáme do velkoobjemového 

kontejneru. Jedná se např. o nábytek, velký 

polystyrén, koberce apod. Nepatří sem sklo, 

železo, plast, papír, kovy, televizory, počítače, 

ledničky, myčky, pneumatiky, barvy a chemikálie, 

biologický a stavební odpad ani pytle s běžným 

odpadem. 

 

TŘÍDÍME ELEKTROTECHNICKÝ ODPAD 

Na tento odpad je přistaven červený kontejner 

s označením ASEKOL u obecního úřadu. Můžeme 

zde ukládat baterie a drobná elektrická zařízení 

(mikrovlnné trouby, mixéry, varné konvice apod.) 

Nepatří sem televizory, monitory, zářivky apod. 

 

 

TŘÍDÍME POUŽITÉ OŠACENÍ A OBUV 

Kontejner je umístěn vedle obecního úřadu má 

bílou barvu a označení TEXTILECO. Může se do 

něho odkládat neroztrhané a čisté ošacení, boty, 

hračky, látky, bytový textil apod. Vše v igelitových 

pytlích. Odevzdáním těchto vytříděných věcí, které 

jsou dále použitelné podporujete Nadaci SOVA. 

 

STAVEBNÍ SUŤ 

Na stavební suť není v naší obci přistaven žádný 

kontejner a každý stavebník si její odvoz musí 

zajistit na vlastní náklady. 

 

PROČ TŘÍDÍME? 

Hlavním důvodem je zvýšit množství vytříděných 

složek odpadu. Za prvé tím dochází k úspoře 

přírodních zdrojů nutných na výrobu obalů. 

Druhým důvodem je snížení množství směsného 

komunálního odpadu, který nakonec končí v zemi 

na skládkách a zatěžuje přírodu. A komu nestačí 

tyto dva důvody, tak je tu i důvod finanční, který se 

projevuje v peněženkách každého z nás. Uložení 

každé tuny směsného komunálu na skládku stojí 

spoustu peněz. Další náklady jsou spojené se 

svozem odpadu z obce. Do budoucna je jasné, že 

vlivem zpřísňujících se pravidel pro skládkování 

odpadu se bude tato cena navyšovat pro každého 

občana 

 

U vytříděných odpadů (plast, papír, sklo, 

nápojové kartony, kovy atd.) je tomu jinak. Zde 

obec za odvoz zaplatí firmě. Naopak firma EKO – 

KOM za každou vytříděnou tunu obci každé 

čtvrtletí finančně přispívá prostřednictvím odměny. 

Platí jednoduchá rovnice. Čím víc vytřídíme, tím 

větší dostaneme odměnu od společnosti EKO – 

KOM. V popelnicích díky tomu skončí méně 

směsného komunálního odpadu. Tedy menší počet 

tun zatížených vysokými náklady na jeho likvidaci. 

 

Na závěr chceme znovu upozornit občany, že 

deponie u místního hřiště je zcela uzavřena pro 

veškerý odpad. Posekanou trávu apod. řešte dle 

instrukcí pro bioodpad. 

 

😊 DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE 😊 
 

Zastupitelstvo obce Librantice 11. 7. 2019 
 


