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SVOZOVY PLAN ODPADU
NA ROK 2021 PRO OBEC TĚCHONÍN
DRUH ODPADU

SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

POČET SVOZŮ
ZA ROK

39

(svoz popelnic)

PLAST, TETRAPACK, PAPÍR

(svoz dům od domu)

SVOZOVÉDNY
(+ ČASY)

ČTVRTEK
6:15-15:00
každý týden
(lx za 14 dní
od 29.4. do 21.10.)

14

,

--

10

(7·1.114·1.121.1.128.1.)
(4.2. I 11.2. I 18.2. 125.2.)
(4.3·111.3.118.3·125.3.)
(1.4.1 8.4. 115.4.129.4.)
(13.5.127.5.) (10.6.124.6.)
(8.7.122.7.) (5.8.119.8.) (2.9.116.9.130.9.)
(7.10.121.10·128.10.)
(4.11.111.11.118.11.125.11.)
(2.12.19.12.116.12.1 23.12.130.12.)

PÁTEK
6:30 -15:00

11.1.129·1.126.2·126.3·123.4·1
121.5·118.6·116.7·113.8·1
110.9.18.1015.11.13.12·131.12·1

SOBOTA
8:00 -11:00

Konzum Těchonín:
(20.3·112.6·131.7·12.10.)
Viadukt Těchonín
(15.5·110.7·111.9.)
Prodejna Celné
(17.4·121.8·123.10.)

KONTEJNERY

nebezpečné odpady a velkoohjemový odpad z domácností
(svoz s dozorem)

DATUMYSVOZŮ

Apelujeme na občany, aby důsledně a včas využívali službu svoz dům od domu a nepřetěžovali kontejnery
na papír a plasty odpadem, který lze službou svoz dům od domu odvézt. Děkujeme.
Svoz dům od domu, balení odpadu:
• Modrý pytel (PET lahve zmačkané, folie čiré, čiré plastové obaly, pytlíky a tašky bez potisku.)
• Oranžový pytel s potiskem (tetrapak - obaly od nápojů, ostatní směsný plast).
• Kartonový papír (vlnitá a hladká lepenka), noviny, časopisy, balící papír - složte do balíku o hmotnosti
minimálně 10 kg. Nedávejte do pytle.
• Pytle ibalíky můžete označit samolepkou s čárovým kódem. U pytlů dávejte samolepku na úvazek, u balíků
papíru štítek přelepte průhlednou lepící páskou pro ochranu před vlhkostí a poškozením.
Zvonové kontejnery na trvalých stanovištích:
• Jsou určeny a označeny druhem odpadu (sklo bílé a barevné, směs plastů, papír).
• Žádáme občany, aby dbali na dodržování pořádku na stanovištích kontejnerů.
Kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu:
• Bílý kontejner je umístěn u konzumu v Těchoníně. Věci vkládejte čisté a svázané do balíčků.
Kontejnery, svoz s dozorem:
• Do těchto kontejnerů se nesmí ukládat pneumatiky, eternit, odpad vhodný ke kompostování včetně trávy,
stavební suť, ořezané větve, roští a podobný materiál. O převzetí odpadu ke svozu rozhoduje obsluha u
kontejnerů.
Odpady je nutné odevzdávat čisté, vymyté bez zbytků potravin.
Pytle modré a oranžové, o objemu 110 litrů obdržíte zdarma na oú v Těchoníně.
Poplatek za svoz odpadu zůstává pro rok 2021 beze změny, 450 Kč / osoba / rok, 450 Kč / rekreační objekt / rok.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2021.
Žádáme občany, aby i v roce 2021 odpad třídili. Třídění snižuje množství zpoplatněného odpadu ve prospěch
vytříděného odpadu, za který obec neplatí nebo dokonce obdrží příspěvek a pomáhá udržet výši poplatku pro
občany na přijatelné úrovni.
Velice děkujeme všem občanům, kteří odpady třídili a třídí.
zpracoval: Aleš Nepustí! (údaje jsou bez záruky a platné k datu uzávěrky 11. prosince 2020)
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