
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, 
jedlých olejů a tuků, textilu a elektro v obci Chvaleč 

 

1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil a elektro se soustřeďují 
do zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů. 

 

2) Tyto zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:  
Sběrné nádoby na papír, plasty a sklo jsou umístěny 
v části obce Chvaleč  

u prodejny smíšeného zboží, 
u Kamenné hospůdky, 
na Malé straně, 
u fotbalového hřiště 

v části obce Petříkovice 
proti autoškole, 
u prodejny smíšeného zboží 
 

Sběrné nádoby na textil a elektroodpad jsou umístěny  
v části obce Chvaleč  

u Kamenné hospůdky 
v části obce Petříkovice 

proti autoškole pana Dlouhého 
 
Sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky1 jsou umístěny  
v části obce Chvaleč  

ve sběrném dvoře u bývalého kina, 
v části obce Petříkovice 

u prodejny smíšeného zboží 
 
Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn 
v části obce Chvaleč  

ve sběrném dvoře u bývalého kina 
 
Velkoobjemový kontejner na biologické odpady rostlinného původu je umístěn 
v části obce Chvaleč  

u kostela 
v části obce Petříkovice 

u fotbalového hřiště. 
 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

a) papír – sběrná nádoba, barva modrá, 
b) plasty, PET lahve – sběrná nádoba, barva žlutá, 
c) sklo – sběrná nádoba, barva zelená, 
d) kovy - velkoobjemový kontejner, 
e) jedlé oleje a tuky – sběrná nádoba, barva hnědá. 
f) biologické odpady rostlinného původu – velkoobjemový kontejner. 
g) textil – sběrná nádoba, barva bílá. 
h) elektroodpad – sběrná nádoba, barva červená. 
 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 
pro které jsou určeny. 

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při 
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před 
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.  

6) Kovy, jedlé oleje a tuky a textil lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn u 
bývalého kina v obci Chvaleč. 

                                                 
1 Jsou ukládány do sběrné nádoby v uzavřených plastových láhvích o maximálním objemu 2 litry. 


