
Sběrná místa pro uložení odpadu 

Zvláštní sběrné nádoby 

a) Biologické odpady rostlinného původu 
Obec Tuchoraz preferuje kompostování veškerého biologického odpadu rostlinného původu 

formou domácího kompostování.  Dále obec zajišťuje sběr a svoz biologického odpadu 

rostlinného původu jeho odebíráním na předem vyhlášeném stanovišti přímo do kontejneru 

k tomuto účelu určenému.  Termíny a čas přistavení kontejneru budou zveřejněny na 

stránkách obce, úřední desce obecního úřadu a facebooku obce. 

b) Papír, barva modrá 
Sběrné nádoby na papír jsou umístěny u zastávky U sadů, u zastávky ve středu obce, na 
Jabloňové stráni  a naproti pomníku T .G. Masaryka. 
 

c) Plasty, PET lahve, barva  žlutá 
Sběrné nádoby na  platy jsou umístěny u zastávky U sadů, u zastávky ve středu obce,                

na Jabloňové stráni  a naproti pomníku T .G. Masaryka. 

d) Sklo, barva zelená 
Sběrné nádoby na  sklo, jsou umístěny u zastávky U sadů, u zastávky ve středu obce, na 
Jabloňové stráni  a naproti pomníku T .G. Masaryka. 

 
e) Kovy, barva  šedá 

Sběrné nádoby na kovy, jsou umístěny u zastávky U sadů, u zastávky ve středu obce           

a naproti pomníku T .G. Masaryka   

f) Nebezpečný odpad 
 bude jeho původce předávat osobně pracovníku svozové firmy na předem vyhlášených 

přechodných stanovištích a tento bude ukládán přímo do zvláštních sběrných nádob 

k tomuto určených. Informace o svozu budou zveřejňovány na stránkách obce a úřední 

desce obecního úřadu a fabebooku obce 

g) Svoz objemného odpadu 
 je zajišťován dvakrát ročně a to vždy v červnu a listopadu daného roku jeho odebíráním na 
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do velkoobjemových kontejnerů 
k tomuto účelu určených. Informace o svozu budou zveřejňovány na stránkách obce a úřední 
desce obecního úřadu a fabebooku obce 
 

h) Jedlé oleje a tuky, barva černá 
Sběrné nádoby na  tuky a oleje jsou umístěny u zastávky U sadů, u zastávky ve středu obce  

a naproti pomníku T .G. Masaryka. 

i) Textil, barva šedá 
Kontejner je umístěný u zastávky autobusu ve středu obce 
 

j) Směsný komunální odpad  barva černá 
Popelnice 

Svozové místo popelnic o objemu 120 a 240 litrů je před jednotlivými domy, nebo u silnice 

tak, aby byly dostupné pro svozovou firmu 



Kontejnery o objemu 1100 litrů   

Kontejner o objemu 1100 litrů sloužící pro obyvatele chatových oblastí a domy nedostupné 

pro obsluhu svozovou firmou a tuhý komunální odpad vznikající při činnosti obce / 

odpadkové koše, smetky při úklidu veřejného prostranství nepatřící do BIO odpadu/ je 

umístěný před budovou obecního úřadu.  Kontejner je uzamykatelný. 

k) Elektroodpad 

Zvláštní sběrná nádoba pro sběr drobných elektrozařízení a elektrobaterií je umístěna 

v budově Obecního úřadu. 

 

l) Tetrapack 

Sběrné nádoby na Tetrapack, jsou umístěny u zastávky U sadů, u zastávky ve středu obce,    
a naproti pomníku T .G. Masaryka. 

 

 
 

 


