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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE OUDOLEŇ 

Odpadové hospodářství obce upravují tyto obecní vyhlášky:  
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oudoleň.  
 

JEDNOTLIVÉ DRUHY KOMUNÁLNÍCH ODPAD Ů A CO S NIMI: 
 

SMĚSNÝ ODPAD – POPELNICE 
Směsný odpad je komunální odpad zbylý po vytřídění. 
 

Vývoz odpadu zajiš ťuje:   Firma Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou. 
 

Vývoz probíhá:   od začátku dubna do konce září      1x za 14 dní (pondělí  - sudý týden) 
od začátku října do konce března   každý týden – pondělí. 

 
PLASTY 
Co pat ří do nádob na plasty: 
Plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných 
výrobků, PET lahve od nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží, kosmetiky, čisticích 
prostředků, polystyrén, obaly od CD, zubní kartáčky, výrobky z plastů. Obaly od potravin musí být 

čisté, z kelímku od jogurtů a mléčných  výrobků  odstraňte  hliníkové  víčko. Do těchto nádob dávejte 
i vícevrstvé obaly, tzv. Tetra pack (krabice od mléka a ostatních nápojů). 
Co nepat ří do nádob na plasty : obaly od olejů (i  potravinářského), obaly od barev, chemikálií a nebezpečných 
látek, novodurové trubky, bakelit, molitan. 

PAPÍR 
Co pat ří do nádob na papír:  
Noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský papír, 
knihy bez vazby,  sešity,  čistý  obalový  papír,  papírové  ubrousky  atd. Velké  krabice rozložte 
na menší části. Nevadí papír s kancelářskými sponkami.  

Co nepat ří do nádob na papír : silně znečištěné papíry od potravin, zacákané po malování, 
umaštěné, obaly od vajíček, pleny.  

BÍLÉ SKLO A BAREVNÉ SKLO 
Co pat ří do nádob na bílé a barevné sklo: 
Skleněné bílé (průzračné) lahve od nápojů, jiné bílé sklo, skleněné barevné lahve od nápojů 
(většinou zelené nebo hnědé), tabulové sklo (z oken apod.), jiné barevné sklo. 
Co nepat ří do nádob na bílé a barevné sklo:  
Do kontejneru na sklo nepatří: porcelán a keramika (jde o hlínu), drátosklo (drát nelze na třídící lince 
oddělit), varné  sklo  (má  speciální  úpravu  a  nelze je recyklovat), monitory počítačů (jde o různé 
materiály), zrcadla (na sklu je kov), autoskla (mezi dvěma plochami skla je zalisovaná plastová folie) 
lahvičky od léčiv (mohou obsahovat nebezpečné látky), zářivky, výbojky, žárovky. 
 

Vývoz papíru, plast ů a skla barevného a bílého zajiš ťuje:  Firma Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár n/S. 
 

Kontejnery na tento odpad jsou umíst ěny na t řech místech v obci : 
horní část obce    – u autobusové čekárny 
střed obce   – u prodejny COOP HB  
dolní část obce   – u autobusové čekárny. 
 

Kraj  Vyso čina  a  autorizovaná  obalová  spole čnost EKO-KOM, a. s. vyhlásili 
na podporu rozvoje t říděného sb ěru odpad ů (plast ů, papíru a skla) pro všechny 
obce Kraje Vyso čina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM sout ěž 

s názvem „My t řídíme nejlépe“. Naše obec se pr ůběžně (výsledky za 4. Q 2012, 1. Q 2013 a 2. Q 2013) 
umístila v kategorii obce do 500 obyvatel na p ěkném 93. míst ě z 513 obcí.  
Podrobnosti o sout ěži a výsledky jsou k nahlédnutí na: http://www.dobr yden.cz/novinky/my-tridime-
nejlepe/uvod-k-soutezi/. 
 

ŽELEZNÝ ŠROT 
Sběr železného šrotu zajišťuje 1x ročně (na jaře) Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň. 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  
Svoz velkoobjemového odpadu zajišťuje obec 2x ročně – na jaře a na podzim.  
Mezi velkoobjemový odpad pat ří: starý nábytek, matrace, koberce, linolea, toalety, 
umyvadla, staré boty, staré hadry. 
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NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje 2x ročně (je jaře a na podzim) obec ve spolupráci s firmou 
Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou. 
Mezi nebezpe čný odpad pat ří: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, 
odmašťovací přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry. 

BATERIE 
Schránka na baterie je umístěna na chodbě obecního úřadu jako nástavba schránky E-BOX.  

ELEKTROODPAD  

Drobný  elektroodpad   je  možné  vhazovat  do  schránky  E-BOX,  která je umístěna na 
chodbě obecního úřadu. 
Mezi drobný elektroodpad pat ří:  fotoaparáty, hračky, fén, kalkulačky, konvice, radia, 
počítačové myši, klávesnice, kamery, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, sluchátka, el. pájky, 
vysoušeče vlasů, holicí strojky, toustovače, el. kartáčky na zuby, budíky, žehličky, hodiny, 
kulmy. 
 
Sběr elektroodpadu  dále zajišťuje sbor dobrovolných hasičů v rámci akce „Recyklujte 

s hasiči“. V případě zájmu je možné se domluvit s panem Jaromírem Antlem, č. tel. 
777 251 794.  
Mezi elektroodpad pat ří: sporáky, trouby, varné desky, pračky, myčky, sušičky, 
všechny druhy chladící a mrazící techniky, televize a monitory, mikrovlnné trouby, 
odstředivky prádla, vysavače, ventilátory, mixery, mlýnky, el. nože, el. šicí stroje, 
brusky, pily, zahradní sekačky, vrtačky, hoblíky, frézky,  tlakové  myčky,  mandly,  
fritovací  hrnce, topinkovače, čistící stroje na koberce…. 
Důležitou podmínkou je, že elektrozařízení musí být kompletní. Jestliže si z něj 

necháte náhradní díly není už zařízení vhodné ke zpětnému odběru elektrozařízení a stává se odpadem, který již 
firma nepřevezme. 

Elektroopad je také možné odevzdat při sběru nebezpečného odpadu. 

TONERY – NÁPLNĚ DO TISKÁREN 
Obec se zapojila do ekologicko-charitativně zaměřeného projektu SBÍREJ – 
TONER,   jehož   cílem  je   ochrana   životního  prostředí a peněžní pomoc 
mentálně postiženým.  Zapojte  se  i  Vy a nejen, že se zbavíte starosti 
s odstraněním  tonerů, ale navíc zajistíte peníze pro mentálně postižené.  
V 6. sběrném roce (od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014) podpoříte Denní rehabilitační 
stacionář  pro  tělesně  a  mentálně  postižené  děti  a  mládež  Třebíč  – zařízení 
pro mentálně postižené děti a mládež – www.stacionar-trebic.cz. 
Sbíráme pouze originální tonery.  Další  informace  o  projektu  SBÍREJ – TONER 
na http://www.sbirej-toner.cz. 
Schránka na tonery je umíst ěna na chodb ě obecního ú řadu.   

 

MOBILY 
Součástí schránky na tonery na chodbě obecního úřadu je i schránka na vysloužilé 
mobily.  

ZÁŘIVKY 
Na chodbě obecního úřadu je umístěna sběrná nádoba EKOLAMP.  
Do této nádoby m ůžete ukládat : kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODPADY 
Základní škola se účastní recyklačního programu Recyklohraní. Jeho   cílem   je   prohloubit   
znalosti  žáků   v   oblasti   třídění a recyklace odpadů. V rámci Recyklohraní žácí sbírají 
použité baterie, shromažďujeme je v k tomu určenému boxu ve škole, a dále se účastní 
soutěží, které jsou vyhlašovány během školního roku. Za soutěže za sběr baterií dostáváme 
body, za něž si můžeme pořídit zajímavé ceny do školní družiny - hry, sportovní potřeby atd.  
Poslední  soutěž, do které jsme se zapojili,  byla  EKO  Abeceda  aneb  Každý  ví,  co  dělat 
s vysloužilým mobilem. Děti se dozvěděly, že životnost mobilních telefonů je malá, lidé si 

často kupují nové, modernější, ty staré někomu nechají nebo je odkládají. Přitom mobil obsahuje cenné suroviny, 
které se dají při recyklaci dále využít.  
Základní škola také provádí sběr papíru. 
 
  


