
Odpadové hospodářství 2022 
Papír  ve čtvrtek 7. 4. 2022  sběr po obci od 13.00 hodin, svázaný papír si 

připravte před dům. Využívejte více sběrových dnů po obci.  4 kontejnery za 

obecním úřadem jsou na rychlou likvidaci papíru a vyváží se po 14-ti dnech. 

Prosíme zde o správné ukládání rozložených krabic, aby se do kontejneru vešlo 

více odpadu. Větší množství papíru řešte s pracovníky obecního úřadu.  

Velkoobjemový odpad  v pátek 8. 4. 2022  od 13.00 hodin do 18.00 hodin 

místa – u fotbalového hřiště, za bývalou prodejnou, u areálu ZAS (teletníku).  

Dřevěný materiál v pátek 8. 4. 2022 od 13.00 hodin do 17.00 hodin, bude  u 

fotbalového hřiště a u areálu ZAS.  (dávat pouze dřevo!!!) 

 

Nebezpečný odpad  v sobotu 9. 4. 2022 - svoz speciálním sběrovým 

vozidlem                od  8.00 hod na určených stanovištích (osobně předávat) 

8.00 hod – nádržka v horní části obce          8.45 hod – místo u kontejnerů  k lesu 

8.15 hod – před obecním úřadem                 9.00  hod – u fotbalového hřiště 

8.30 hod – u bývalé prodejny                        9.15  hod – místo pro cyklisty   

                                                                    9.30  hod – zastávka odbočka Drahoš  

SBÍRANÉ DRUHY ODPADU:                               

vyjeté oleje, olejové filtry, nemrznoucí směsi, čistící prostředky, zaolejované hadry, kyseliny, 

louhy, benzín, ředidla, jedy, fotochemikálie, inkousty, prací a mycí prostředky, dezinfekce, 

rozpouštědla…pesticidy, postřikové látky, hnojiva, deratizační prostředky, oleje ze sekaček 

…zbytky barev, tmelů, mořidel, obaly s jejich zbytky, zatvrdlé štětce, spreje …léky, teploměry, 

jehly, stříkačky, odlakovače, zbytky krémů, sprejů … vše tekoucí uzavřené v nepropustné 

nádobě 

 

Železo -víkend od 8.4. – 10. 4. 2022  označený kontejner bude  umístěn  za 

obecním úřadem. 

Celoročně sbíráme 

 Elektroodpad  u dílny za obecním úřadem. Větší odpad odevzdávejte přes  

  pracovníky obecního úřadu. 

 Textil    kontejner  za obecním úřadem (v případě naplnění nedávejte kolem,  

 počkejte po vyvezení). 

 Oleje   popelnice za obecním úřadem (dává se v uzavřených lahvích).                             



 

od pondělí  11. 4. 2022 do pondělí 25. 4. 2022           

Obecní budova -  v pracovní době (předat přes zaměstnance obce) 

 Především potřebujeme oblečení na děti a nádobí /dobře zabalené a označené/ 

 Veškeré oděvy - dámské, pánské – nepoškozené s fungujícími zipy 

 Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce) 

 Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené  

 Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové  

 Záclony, závěsy – nepoškozené 

 VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:   znečištěný a vlhký textil, nábytek, jízdní kola, kočárky  

V případě potřeby konzultujte s pracovníky obecního úřadu.                 Děkujeme za pomoc.  

Zelený odpad  4 kontejnery po obci budou rozvezeny po odpadových dnech. 

Kontejner u lesa se nebude dávat, pokud bude do zeleně dáván jiný odpad 

(např. větve). Materiál se dále vozí do kompostárny a větve trhají vaky!!!  

Třiďte správně! 
                                                     

 

Větve  vozte za obecní úřad, při větším množství se domluvte s pracovníky OÚ.  

Větve se štěpkují a nepálí. Upozorňujeme, že pálení není povoleno a v suchých 

obdobích je velice nebezpečné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika o odpadovém hospodářství v naší obci v roce 2021. 

Obec Chvojenec má v současné době 6 sběrných míst, z toho 5 sběrných míst je 

na plasty, sklo a plechovky, na 6. sběrném místě je papír, olej, textil, elektro-

odpad a větve. Od dubna do října sběr zeleného odpadu 5 míst po obci.  

V roce 2021 jsme vybrali 157.97t odpadu. Směsný komunální odpad 109,27t, 

plasty 17,15t, sklo 12,04t, papír 2,51t, objemový odpad k využití 7,34t , objemový 

odpad 8,24t, ostatní NO 1,42t.    

Náklady za odpad v roce 2021 byly 695.014 Kč, platby od občanů 308.646 Kč, 

příjem za využívání a zneškodňování kom. odpadu 211.966 Kč, dar 10.000 Kč 

za vytřídění elektroodpadu.     

                                                      Děkujeme, že správně třídíte!!!     

https://diakoniebroumov.org/
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