
 
E-BOX – umístěný na chodbě pošty a knihovny – je určen na malé 

elektrospotřebiče jako mobilní telefony, kamery, rádia, modely atp. a baterie – 

v nepřítomnosti pošty a knihovny lze odevzdat na OÚ. 

 

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad – tráva, listí, plevel, domovní 

biologický odpad atp.. V průběhu podzimu 2017 bude po konzultaci s občany 

umísťován po obci „putovní“ velkoobjemový kontejner. Určen bude převážně na 

podzimní listí. Důvodem je omezit podzimní „vykuřování“ obce. 

V současnosti a to do konce dubna 2017 obec provádí průzkum zájmu o dodání 

kompostérů na BRKO svým občanům. Kompostéry by byly za maximálně 5% 

ceníkové ceny. Nabídka variací kompostérů je na www.kompostery.cz. 

Adekvátně velikosti pozemku může jeden zájemce žádat o více kompostérů. 

Kdo bude mít zájem, ať se prosím hlásí do konce dubna 2017 na OÚ. K 8.3.2017 

je zaevidován požadavek na 103 ks kompostérů v celkové hodnotě bezmála 

257tisíc bez DPH. Protože dotační titul ze Státního fondu životního prostředí je 

vypsán na zakázku minimálně 1/2mil. bez DPH, musí se naše obec spojit 

s dalšími obcemi a dotaci žádat prostřednictvím Mikroregionu Kahan. Takže 

jednoznačné už je to, že do toho obec půjde. V první polovině roku, bude 

podána žádost a pokud budeme úspěšní, tak v průběhu druhé poloviny roku, 

dojde k předávání kompostérů. Protože bude kompostér pořízen z dotačního 

titulu, bude po dobu 5ti let zapůjčen Mikroregionem Kahan naší obci a naše 

obec ho zapůjčí za max. 5% ceny vám. Po pěti letech se občané stanou 

plnohodnotnými vlastníky. Naši předkové odedávna věděli, že kompost je 

ideálním hnojivem, které mimo jiné zvyšuje odolnost rostlin před škůdci a 

chorobami. Nic nestojí a ještě se zbavíte spousty zahradního i kuchyňského 

odpadu. Naštěstí nastává doba, kdy kompostovat je moderní. Škoda každého 

kousku organické hmoty, která skončí v popelnici a ne na kompostu! Proč jej 

posílat na skládku, když z něj lze "vyrobit" velice kvalitní hnojivo, které stojí jen 

minimum času a práce a ani haléř?  

 

DŘEVNÍ HMOTA – převážně větve z jarního a letního řezu, prosím ukládejte 

v areálu bývalého JZD. Obec ve spolupráci s hasiči ji zlikviduje. Zde je opět 

hlavním důvodem omezení „vykuřování“ obce. Rozhodně odvezení větví do JZD 

a listí do kontejneru popřípadě na hnojníky vyjde časově i náročností lépe. 

Dalším pozitivem jsou nenaštvaní sousedé. 

 

Odpadové hospodářství 2017  
 
Vydáno obcí Příbram na Moravě jako příručka v oblasti 
odpadového hospodářství  
 

 
Vážení občané, v tomto dokumentu naleznete informace týkající se stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území obce Příbram na Moravě. 
 
SKO – směsný komunální odpad (klasické popelnice) – sváží společnost AVE CZ, 
každé sudé úterý převážně v ranních hodinách. Příští svozy budou. 
 

21. března 2017 13. června 2017   5. září 2017 28. listopadu 2017 
  4. dubna 2017 27. června 2017 19. září 2017 12. prosince 2017 
18. dubna 2017 11. července 2017   3. října 2017 26. prosince 2017 
   2. května 2017 25. července 2017 17. října 2017  
16. května 2017   8. srpna 2017 31. října 2017  
30. května 2017 22. srpna 2017 14. listopadu 2017  

 
ŽELEZNÝ ODPAD – pravidelně na jaře sváží železný „šrot“ TJ Sokol. Letos sběr 
proběhne v sobotu 27. května 2017 od ranních hodin. Šrot prosím dávejte až tento 
den ráno před své domy, nebo vyčkejte na fotbalisty, kteří si ho vynesou sami. Pokud 
by jste ho dali ven o den dříve v nočních hodinách, s vysokou pravděpodobností 
bude zcizen. 
Druhou možností je odvézt železný odpad po domluvě s obcí do sběrného dvoru za 
školou v podstatě kdykoliv. Následně ho „zpracuje“ TJ Sokol. 

 
ELEKTRO ODPAD – jedná se o velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické 
sporáky, televizory, pračky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, fény, atd.), 
zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, 
tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd., spotřebitelská zařízení (rádia, 
videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.) Nekompletní 
elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou odebírány. Svoz elektroodpadu 
po obci a sběr ve sběrném dvoře za školu provádí hasiči v níže uvedené termíny: 

 
  1. dubna 2017 1. července 2017 2. září 2017 4. listopadu 2017 

13. května 2017 5. srpna 2017 7. října 2017 2. prosince 2017 

 
Upozorňujeme, že elektrospotřebiče musí být kompletní. Po domluvě s hasiči nebo 
s obcí lze elektrospotřebiče odevzdat za školou kdykoliv. Kdo má zájem nechat si 
svézt elektroodpad, ale požaduje, aby jeho vynesení z domu zajistili hasiči, hlaste to 
prosím na OÚ. Proto, aby jste nemuseli čekat před domem a vyhlížet svážející. 

http://www.kompostery.cz/


 
PLAST - separovaná složky komunálního odpadu - žluté kontejnery 1100 litrů – po 
obci rozmístěno na 7 hnízdech 19 kusů. Sváží společnost AVE CZ každý sudý pátek.  
Co patří do žlutých kontejnerů? – veškeré plastové obaly od potravin ( jogurty, 
másla, margaríny, sýry apod.) – plastové lahve od nápojů, - kbelíky a kanystry, - 
sáčky a obalové materiály, - strečové a bublinkové fólie, igelitové tašky, pytle a 
plachty, - síťky a plastové krabičky, - obaly od drogerie a kosmetiky (aviváže, jar, 
čistící prostředky, krémy, gely na vlasy, zubní pasty apod.) – plastové proložky od 
vajec, - nápojový karton (obaly od mléka, džusů apod.), - čistý bílý polystyrén, - 
plastové hračky bez kovových dílů, - veškeré výrobky z trvdých plastů ( židle, stolky, 
koše spod.) 
Příští svozy: 

 
10. března 2017   2. června 2017 25. srpna 2017 17. listopadu 2017 
24. března 2017 16. června 2017   8. září 2017   1. prosince 2017 
  7. dubna 2017 30. června 2017 22. září 2017 15. prosince 2017 
21. dubna 2017 14. června 2017   6. října 2017 29. prosince 2017 
  5. května 2017 28. července 2017 20. října 2017  
19. května 2017 11. srpna 2017   3. listopadu 2017  

 
PAPÍR - separovaná složka komunálního odpadu - modré kontejnery 1100 litrů – 
po obci rozmístěno na 7 hnízdech 7 kusů. Sváží společnost AVE CZ každý lichý 
čtvrtek.  
Co patří do modrých kontejnerů? – letáky, -noviny a časopisy, - prospekty a 
katalogy, - sešity a bloky, - skartovaný materiál, - karton a lepenka, - papírové obaly 
od potravin a drogerie, - papírové krabice, - knihy atp. 
Příští svozy: 
 
16. března 2017   8. června 2017 31. srpna 2017 23. listopadu 2017 
30. března 2017 22. června 2017 14. září 2017   7. prosince 2017 
13. dubna 2017   6. července 2017 28. září 2017 21. prosince 2017 
27. dubna 2017 20. července 2017 12. října 2017  
11. května 2017   3. srpna 2017 26. října 2017  
25. května 2017 17. srpna 2017   9. listopadu 2017  

 
SKLO - separovaná složka komunálního odpadu – rozděleno na barevné a bílé – 
stanoviště vedle obchodu potravin. Do bílého skla patří – jednorázové čiré sklo, - 
zavařovací čiré lahve bez víček, - flakony. Do barevného skla patří  - jednorázové 
barevné sklo, - flakony, - skleněné tabule. Do skla nepatří! – zrcadla, drátové sklo, 
žáruvzdorné sklo, lampy a žárovky, autoskla. Po rekonstrukci mostu mezi Dědinou 
a Brodkem, je plánované další stanoviště na Brodku, vedle nově vystavěného 
mostu. Svoz provádí AVE CZ 1x měsíčně. 
 

Nutno dodat, že veškeré příjmy obce ze systémů Eko-kom, ze kterého jsou obci 
zasílány finanční prostředky za odevzdané plasty, papír a sklo, obec použije na 
snížení poplatku za odpady. V roce 2016 obdržela obec od Eko-komu 77 tisíc, 
v roce 2015 - 64 tisíc, 2014 – 74 tisíc, 2013 – 48 tisíc, 2012 – 31 tisíc. Poplatek za 
odpady byl v roce 2012 – 500,-/osobu/rok. Následně se začal snižovat 2013 – 400,-
, 2014 – 350,- a od této doby zůstal na stejné úrovni. Pokud by jsme takto dobře 
netřídili, musela by obec poplatek navýšit na 470,-/osobu/rok. Takže TŘIĎTE, 
TŘIĎTE, TŘIĎTE !!! 
 
KOVOVÉ OBALY - separovaná složka komunálního odpadu – šedé kontejnery 
1100 litrů – po obci rozmístěno na 2 hnízdech 2 kusy. Sváží společnost Barko po 
naplnění.  Určené na kovové obaly-plechovky od nápojů, konzervy od potravin, 
hliníkové fólie-víčka z jogurtů, víčka z kompotů, obaly od čokolád, obaly od sprejů, 
tuby, kanystry. Obaly jsou označeny - ALU, FE, 40 nebo 41. 
 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – jedná se o směsný komunální odpad bez 
nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry nelze odložit do 
popelnice nebo kontejnerů. Jedná se o: starý nábytek (křesla, židle, skříně, 
pohovky, postele, matrace, části kuchyňských linek), podlahové krytiny (koberce, 
linolea), dále pak (umyvadla, toalety, drátěné sklo, kočárky). Do velkoobjemových 
kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad - směsný komunální odpad (to 
co patří do popelnice, stavební suť a dále odpady, na které jsou určené separační 
kontejnery. Jarní sběr proběhne od středy 26. dubna od 13:30 do pátku 28. 
dubna 2017 do 14:00, kdy budou na obvyklém místě na návsi, přistaveny 
kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.  
Upozorňujeme, že odpady budou odebírány pouze v době:  
26. dubna od 13:30 do 19:00 
27. dubna od 10:00 do 19:00  
28. dubna od 10:00 do 14:00.  
Elektrospotřebiče a železný šrot, budou ve stejnou dobu odebírány ve sběrném 
dvoře za školou.   
 
Každý rok probíhají sběry dva. Jarní je uveden výše a podzimní, který bude 
probíhat v druhé polovině října. O přesném termínu vás budeme informovat. 
 
NEBEZPEČNÝ ODPAD - jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, 

monočlánky, léky, barvy, lepidla, oleje, čisticí prostředky, zbytky postřiků, 

kyseliny. Nebezpečný odpad musí být odevzdaný tak, aby nedocházelo k jeho 

vytékání a nedošlo k poškození životního prostředí. Je svážen vždy ve stejný 

termín jako odpad velkoobjemový. Takže od 26. dubna 2017 do 28. dubna 2017. 


