
 

HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

 

Předcházení vzniku odpadu je v hierarchii nakládání s odpady na prvním místě. Předcházet vzniku odpadů znamená, 
že odpad nevzniká (že ho vzniká méně), případně že je méně nebezpečný či má menší dopad na životní prostředí a 

lidské zdraví. 
Mezi přípravu k opětovnému použití patří jakýkoliv postup, kdy jsou výrobky nebo jejich části, které dosud nejsou 

odpadem, upraveny tak, aby šly použít k původnímu účelu. Příkladem mohou být různé tipy opraven. Nemusí se však 
jednat pouze o místa, kde si je možné nechat opravit svoji věc, ale i opravny, které jsou za tímto účelem zřizovány a 

kam lidé mohou odevzdávat věci, které po opravě využije někdo další. 
Recyklací se myslí jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro 

původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje i přepracování organických materiálů. Nezahrnuje energetické využití odpadu 
ani jejich přepracování na palivo či zásypový materiál. 

Jiným využitím se myslí např. energetické využití odpadu ve spalovnách, v cementárnách či elektrárnách. 
Mezi odstranění odpadu patří všechny činnosti, které nejsou využitím. Typickým příkladem odstranění je uložení 

odpadu na skládku. Patří sem i spalování odpadu, pokud spalovna nedosahuje dostatečné energetické účinnosti. To 
se v ČR týká například spaloven nebezpečného a nemocničního odpadu. 
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Stejně jako v minulých letech i letos jsem pro Vám vypracoval odpadový informátor, ve kterém se dočtete, jak jsme v naší 
obci třídili odpad v uplynulých letech, jaké byly náklady, co nového nás čeká a rovněž si připomeneme, jak odpad správně 
třídit, jak předcházet jeho vzniku a jak můžeme společně ovlivnit cenu poplatku. 

V grafu níže je uvedeno množství odpadu, které jsme odevzdali v roce 2021 do kontejnerů či popelnic v naší obci, 
ve srovnání s minulými lety. Velmi mě těší, že množství objemného opadu se nám podařilo snížit téměř o 36%. Množství 
68,77t je nejnižší hodnota za minimálně posledních 5 let. K tomuto množství jsme se společně dopracovali tak, že jsme 
v roce 2021 začali třídit i dřevo a také jsme lépe zabezpečili kontejnery, aby do nich nevhazovali odpad občané,  
kteří nejsou z naší obce. “Rekordní“ hodnoty můžete rovněž vidět i ve vytříděnosti plastů, skla či papíru a lepenky,  
za což Vám patří velké díky! Jen tak dále! Znepokojivou hodnotou je ale množství směsného komunálního odpadu, 
který potřebujeme co nejvíce snížit. Proč? Abychom nežili mezi odpadky, plnili třídicí cíle, dosáhli na třídicí slevu a mohli 
mít poplatek co možná nejnižší. Pro lepší relevantnost dat přikládám pod graf také tabulku s počty obyvatel v jednotlivých 
letech dle ČSÚ. 

 

 

 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Počet obyvatel obce  

k 1. lednu daného roku dle ČSÚ 
1854 1836 1804 1783 1785 1771 

 

Zákon o dopadech č. 541/2020 Sb. nově ukládá provozovatelům sběren a výkupen druhotných surovin, skládkám  
a sběrným dvorům v ČR informovat obec, že jejich občané právě u nich odevzdali odpad. Z těchto hlášení jsme zjistili, 
že jste dále odevzdali: 58,1488t kovů, 4,98t papíru, 3,82t objemného odpadu a 0,44t biologicky rozložitelného odpadu. 
Tyto hodny v grafu nejsou započteny. V grafu jsou zahrnuty pouze hmotnosti z obecního systému.   
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NÁKLADY NA ODPADY V ROCE 2021 

Typ odpadu Služba Firma Náklady 

Směsný komunální odpad 
Sběr, přeprava a uložení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 442 875 Kč 

Uložení  ASOMPO, a.s. 212 187 Kč 

Tříděný odpad Sběr, přeprava a využití  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 420 792 Kč 

Biologicky rozložitelný odpad Sběr, přeprava a uložení ASOMPO, a.s. 194 304 Kč 

Objemný odpad 
Uložení  ASOMPO, a.s. 89 648 Kč 
Uložení  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1 130 Kč 

Přeprava p. Špaček 59 217 Kč 

Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
Uložení  ASOMPO, a.s. 4 403 Kč 

Přeprava p. Špaček 2 723 Kč 

Nebezpečný odpad Sběr, přeprava a likvidace SLUMEKO, s.r.o. 45 460 Kč 

Dřevo Uložení  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 9 330 Kč 
 

Řádné a správné třídění opadu má bezesporu pozitivní vliv na životní prostřední, ve kterém všichni žijeme, ale také díky 
této aktivitě získáváme odměny od společnosti EKO-KOM, a. s. V roce 2021 byla tato odměna v celkové výši 419 055 Kč. 
I toto je jeden z důkazů, že třídit odpad má smysl a bez této odměny by byla cena poplatku vyšší. 

Výše ceny místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022 je stanovena Obecně závaznou 
vyhláškou obce Tichá č. 2/2021 ve výši 545 Kč na 1 poplatníka. 

Poplatek, prosím, přednostně plaťte převodem na bankovní účet č.: 6023801/0100, jako VS uveďte vždy číslo 
popisné nemovitosti. V krajních případech můžete hradit hotově do pokladny obce. Splatnost poplatku je do 
30.6.2022. 

Účelem zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale 
udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií 
odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů 
odpadového hospodářství 

CÍLE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA O OPADECH Č. 541/2020 SB. 

Cílem této legislativy je zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních 
odpadů nejméně na 55% celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky. V roce 
2030 na 60%, a v roce 2035 na 65%. Dále pak odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících 
nejvýše 10% z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky. 
 
Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním 
roce 2025 a následujících letech alespoň 60%, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65% a v 
kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70% z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném 
kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky 
komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do 
obecního systému.  
 

V roce 2021 tvořily odděleně soustřeďované recyklované složky komunálního odpadu v naší obci 48 % z 
celkového množství komunálních odpadů.  

Do roku 2025 musíme tedy vytříděnost navýšit minimálně o 12%. 
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TŘÍDICÍ SLEVA 

 
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. nově zavádí tzv. třídicí slevu. Jde o poplatek za ukládání komunálního odpadu 
na skládku. Budeme-li plnit limity na jednoho obyvatele viz tabulka níže, budeme moci uplatňovat třídicí slevu na dílčí 
základ poplatku za ukládání odpadů na skládku. V roce 2021 byl stanoven limit 200 kg komunálního odpadu (KO)  
na obyvatele. Díky třídění odpadů jsme dosáhli množství 181,1 kg KO na obyvatele a mohli jsme tedy čerpat 
slevu v plné výši. 
 
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Množství KO na obyvatele [t] 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 
Dílčí základ poplatku za dodržení limitu [Kč] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Dílčí základ poplatku za překročení limitu [Kč] 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 

 

Vysvětlení: 
Abychom si udrželi dílčí základ poplatku stejný, jako v minulých letech, tzn. 500 Kč, musí být množství komunálního 
odpadu (KO) v roce 2022 max. 190kg na osobu. Počet obyvatel se dle zákona bere k 1. lednu přecházejícího roku,  
tj. 1854. Množství KO tedy nesmí přesáhnout v roce 2022 352,26t. Pokud dojde k překročení tohoto limitu, 
nebudeme moci uplatňovat na toto množství třídicí slevu. KO v naší obci je dle odpadového zákona chápán jakou 
součet směsného komunálního odpadu a objemného odpadu. 
 
Opět bych Vás chtěl vyzvat k zamyšlení: Opravdu řádně odpad třídíte? Víme, že mnozí z Vás ano a touto cestou 
bychom Vám chtěli poděkovat, že Vám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a budou žít i generace po nás. Ti, kteří 
rezervy v třídění ještě mají, chceme vyzvat, aby se při každém odhození odpadu zamysleli, kde jej vyhodí! Správným 
tříděním odpadů a předcházením jeho vzniku nejenom pečujeme o naši přírodu, ale pomůže nám to k dosažení třídících 
cílů a v neposlední řadě také k ušetření finančních prostředků v našich peněženkách. 

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 

Předcházením vzniku odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane odpadem, která omezují 
nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech 
a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí  
k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků. Předcházení vzniku odpadu je velmi důležité, ostatně platí to 
o prevenci obecně. Díky prevenci můžeme ušetřit mnoho surovin, energie a snížit s tím spojené znečištění, a to v celém 
řetězci produkce a spotřeby (během těžby surovin, výroby, distribuce, recyklace i likvidace odpadů). Levnější je odpadům 
předcházet než řešit co s nimi. Způsobů jak předcházet vzniku opadů je celá řada a vydalo by to na samostatný zpravodaj. 
Uvedeme si tedy pár tipů a představíme si hierarchii odpadového hospodářství.  
 
Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. má každý při své činnosti nebo v situacích, které může ovlivnit, předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, mají být využity, 
případně odstraněny takovým způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. 
 

Jak na to: 
1. Dělám podle svých možností vše proto, aby odpady nevznikaly nebo v co nejmenší míře. 
2. Často stačí drobná oprava a porouchaný spotřebič je zase domácím pomocníkem. Šikovné ruce truhláře promění 

starý kus nábytku v originální ozdobu našeho domova nebo chalupy. 
3. Co je pro mě odpadem, někomu jinému ještě může posloužit. Proto má smysl nepotřebné věci nabídnout k prodeji 

nebo darovat. K tomuto můžete také využít i inzerci na obecních stránkách www.ticha.cz/inzerce-online/. Zdarma 
můžete vystavit inzerát a třeba pro Vás nepotřebná věc někomu udělá radost. 
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4. Když už nemohu já, ani nikdo jiný výrobek použít, je třeba ho odevzdat k recyklaci. A zdaleka se nejedná jen o 
papír, plasty nebo sklo. Recykluje se i textil, elektrospotřebiče, dřevo z nábytku nebo stavební materiál z demolice 
či rekonstrukce domů. A nesmíme zapomínat ani na kompostování. Nejstarší a nejpřirozenější způsob recyklace 
odpadů z potravin. 

5. Teprve když nemohu s nepotřebnou věcí udělat nic smysluplnějšího, tak ji vyhodím do popelnice nebo do 
objemného odpadu. 
 

PROČ JE NUTNÉ ODPAD TŘÍDIT? 

 Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. 

 Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich 
recyklace není možná. 

 Šetříme finanční prostředky své i obce. 

 JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD 

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na 
obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. 

 
  

Šipky s číslem nebo zkratkou nás 
informují o materiálu,  

z něhož je obal vyroben. Podle 
nich poznáme, do kterého 

kontejneru máme obal později 
vyhodit. 

 

Panáček s košem znamená,  
že použitý obal máme hodit do 

příslušné nádoby na odpad. Pokud je 
panáček přeškrtnutý – obal do 
popelnice nepatří (obsahuje 
nebezpečné látky a patří do 

nebezpečného odpadu). 
 

Zelený bod znamená, že je za obal 
zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž 

zajišťuje sběr  
a využití obalových odpadů. Pokud si 

koupíte obal, na kterém je značka 
ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce 

zaplatil za jeho recyklaci. 

 

Pokud si nejste jisti, kde máte co vyhodit, můžete navštívit www.kamtovyhodit.cz nebo také www.jaktridit.cz 
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SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Horní konec Střed obce Dolní konec Na Žuchově 
U točny autobusů U obchodu COOP U ČOV U domu č.p.586 

U Vašíčkova mostu 
U garáží směr k fotbalovému hřišti 

U bývalého obchodu 
Panorama U transformátorové stanice U stolařství 

U pěstitelské pálenice Pružiny (u č.p. 316) 
 

K podpoře a usnadnění manipulace s tříděným odpadem v domácnostech, obec stále nabízí sady tašek: na plast,  
na papír, na sklo a nově na kovy. Tašky jsou pro občany k dostání zdarma na obecním úřadě v Tiché. Tyto tašky 
byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO-KOM, a.s.  

 

Co se vyrábí z tříděného papíru? 

Opět papír. Dá se říci, že drtivá většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl  
tzv. sběrového - recyklovaného papíru. Z toho se vyrábí sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice a různé papírové obaly. 
Z lepenky se vyrábí také tepelné izolace nebo zatravňovací koberce, které se používají kolem dálnic jako nástřik  
na zpevnění svahů. 

Směsný komunální odpad 

 

Patří sem: 
Do popelnice můžete vhodit maso, kosti, sáčky z vysavačů, smetky, popel, hygienické 
pomůcky, pleny, běžné žárovky, čisticí utěrky a houby, keramiku a porcelán, trus zvířat  
či silně špinavé a mastné obaly bez nebezpečných látek. 
Nepatří sem: 
Do popelnice nepatří úsporné žárovky a zářivky, stavební odpad, vyřazená elektronika, 
papír, plast, sklo, bioodpad či kovy. 
 

 

 

 

 

Modrý kontejner na PAPÍR 

 

 

Patří sem: 
Do kontejneru můžeme vhodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, 
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového 
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. 
Nepatří sem: 
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný 
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.  
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Žlutý kontejner na PLASTY 

 

 

Patří sem: 
Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících  
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie  
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový 
polystyren. 
Nepatří sem: 
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev 
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky 
 

Co se vyrábí z tříděného plastu? 

Ze starých plastových výrobků se pomocí tlaku a teploty vytvoří granule. Z granulí se opět vytváří nové výrobky  
(lahve, sáčky, kelímky). Do nových výrobků se přidává až 100% granulátu ze starých plastů. 

Co se vyrábí z tříděného skla? 

Opět sklo. Většina skleněných lahví obsahuje více než polovinu recyklátu. Z recyklovaného skla se vyrábí nápojové sklo  
a další skleněné výrobky jako vázy nebo okrasné skleněné dekorace. Recyklované sklo se také přidává pro okrasu  
do kuchyňských desek. Sklo se může recyklovat nekonečně. Dochází k významné úspoře neobnovitelných zdrojů surovin 
a energie (písek, vápenec, sůl) a k úsporám energie při tavení. 

 

Co se vyrábí z tříděných nápojových kartonů? 

Z nápojového kartonu se vyrábí papír, protože má velmi kvalitní a dlouhé celulózové vlákno, které se dá několikrát 
recyklovat. 

 

  
 

Zelený kontejner na SKLO 

 

 

Patří sem: 
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například láhve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem 
také tabulové sklo z oken a dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále 
třídit! 
Nepatří sem: 
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla 
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo 
patří zpět do obchodu. 
 

Oranžový kontejner na NÁPOJOVÉ KARTONY 

 

 

Patří sem: 
Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením 
do kontejneru řádně sešlápnout. 
Nepatří sem: 
Měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem  
ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin. 
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JEDLÉ OLEJE A TUKY 
Nepotřebné oleje a tuky z domácnosti se nesmí vylévat do dřezu nebo záchodu. Tuky v kanalizaci tuhnou a tvoří hrudky 
s dalšími nečistotami v odpadních cestách. Následně vytváří hustý, neprostupný povlak, který se v kanalizaci rozkládá 
a urychluje tím korozi kanalizačního potrubí. Místo pro odevzdání naleznete u bývalé výkupny kovů (u ČOV). 
Použité oleje a tuky vhazujte do černého otvoru v uzavíratelných obalech např. v PET lahvích. Svoz těchto olejů a tuků 
zajišťuje firma Viking group s.r.o. 
 

 

Patří sem: 
Použité oleje a tuky z domácnosti, např.: fritovací olej, olej po smažení a ztužené 
jedlé tuky jako sádlo či máslo. 
Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo 
papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do směsného odpadu. V malém množství 
je možné tuky také kompostovat.  
Nepatří sem: 
Technické oleje, např.: motorové, převodové, tlumičové či maziva a kapaliny. 

 

 

Co se dále děje s oleji? 

Oleje se odvodní, odstraní se nečistoty a další látky a oleje se spalují pro získání tepelné a elektrické energie. Své uplatnění 
nacházejí v energetice, stavebnictví či lesnictví. Další možností je regenerace olejů. Dochází při ní např. k odstranění 
vody, různých nečistot pomocí metod destilace či rafinace. Takto upravené oleje pak mohou být využity i v jiných odvětvích 
lidské činnosti 

Hnědý kontejner na BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 
Jedná se o odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i z kuchyní. Primárně bychom měli tento odpad vhazovat 
do kompostéru na zahradách. Nemáte-li k dispozici kompostér, je možné k tomuto sběru využít hnědé kontejnery.  
Pro naši obec sváží firma ASOMPO, a.s. v termínu od dubna do listopadu, a to vždy 2x týdně (pondělí a čtvrtek). 
Celoročně je také možné tento odpad vhazovat do hnědých kovových kontejnerů. Přistavení tohoto kontejneru je možné 
zdarma objednat na obecním úřadu. 

 

 

Patří sem: 
ZE ZAHRADY: tráva, listí, zbytky rostlin, drobné větve, kůra, části keřů, seno, sláma, 
piliny, zemina z květináčů 
Z DOMÁCNOSTI: ovoce a zelenina, slupky, jádřince, pecky z ovoce, zbytky pečiva 
a obilovin, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec a ořechů, papírové 
kapesníky a ubrousky 
Nepatří sem: 
Zbytky masa, kosti, kůže, fritovací oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, 
uhynulá zvířata, extrementy, textil, jednorázové pleny, plasty, sklo, kov, nebezpečný 
odpad, elektroodpad, sáčky z vysavačů, zbytky potravin živočišného původu, 
stavební odpad, kamení, popel z uhlí a cigaret. Do hnědých kontejnerů rovněž 
nepatří velká dřevní hmota. K odstranění klestí využívejte štěpkování, které provádí 
obec 2x ročně zdarma. 

 

 
 



 

Odpadový informátor obce Tichá 2022                                    

 
 

Proč jej třídit? 
Ve směsném komunálním odpadu je přibližně 40% bioodpadu. Tříděním bioodpadu snížíme objem komunálního odpadu, 
který je následně uložen na skládku. 
Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech, které mnoho z Vás již díky 
obci také vlastní. Apelujeme na to, abyste primárně využívali kompostéry a až po jejich naplnění využívali hnědé 
kontejnery.  
 

KOVY 
Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen 
druhotných surovin, kde za ně můžete dostat peníze. Kovy můžete rovněž odevzdat do kontejnerů 
určených pro kovy na kontejnerových hnízdech v obci nebo je můžete odevzdat hasičům během 
sběru železného šrotu, který probíhá vždy na jaře a na podzim. Šrot ukládejte podél místní 
komunikace v den odvozu. V případě většího množství železného šrotu kontaktujte obecní úřad, 
kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu.  

 
 

Termíny svozů železného šrotu v roce 2022 
Jarní termín Podzimní termín 
23.4.2022 8.10.2022 

 
VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa,  
kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Místo zpětného 
odběru je v naší obci vedle ČOV – bývalá výkupna kovů. Naši hasiči již vysloužilá elektrozařízení dále odevzdají 
specializované firmě (ELEKTROWIN A.S., ASEKOL a.s.). Vysloužilá elektrozařízení můžete rovněž předat hasičům během 
sběru železného šrotu ve výše uvedených termínech. 
 
DROBNÝ ELEKTROODPAD, BATERIE, ZÁŘIVKY, TONERY, CD a DVD 
Na obecním úřadě v místnosti bývalé telefonní budky naleznete sběrný box od společnosti REMA Systém, a.s. 
 

 

Do sběrného boxu PATŘÍ:  
Drobné domácí spotřebiče (mobilní telefony, toustovače, klávesnice, myši a ostatní 
elektroodpad, který se do sběrného boxu vejde). Baterie, CD, DVD, kompaktní 
zářivky, tonery. Tonery a kompaktní zářivky je před vhozením do sběrného boxu 
nutno zabalit do ochranného obalu a zabránit tak jejich rozbití 
 
Do sběrného boxu NEPATŘÍ:  
Diskety, VHSky, audiokazety, žárovky, velká elektrozařízení, která se do boxu 
nevejdou. 

OBJEMNÝ ODPAD + DŘEVO 

Při sběru objemného odpadu třiďte dřevo. Dřevěný nábytek, jako jsou skříně, židle, postele, 
palety apod. odkládejte vedle kontejnerů na objemný odpad. Při odkládání nábytku je nutné, 
aby z něj byly odstraněny veškeré skleněné výplně či zrcadla a dále je nutné, aby nebyl 
znečištěn nebezpečnými látkami. Dřevo bude následně umístěno do samostatného kontejneru 

a odvezeno. Kontejner na objemný odpad slouží jen pro koberce, linolea, umyvadla, toalety apod. Kontejnery na objemný 
odpad a dřevo budou umístěny po obci vždy na jaře a na podzim na níže uvedených místech. 
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Termíny svozů objemného odpadu v roce 2022 
Jarní termín Podzimní termín 
23.4.2022 8.10.2022 

Místa a časy svozů 
Horní konec Střed obce Dolní konec 

U Vašíčkova mostu 
 9:00 - 11:00 hod 

U obchodu COOP 
 9:30 - 11:30 hod 

U ČOV 
 10:00 - 12:00 hod 

U pěstitelské pálenice 
 9:15 - 11:15 hod 

U střediska ZD 
 9:45 - 11:45 hod 

U bývalého obchodu 
 10:15 - 12:15 hod 

 
U domu č.p. 33 

 10:30 - 12:30 hod 
Termíny svozů objemného odpadu v roce 2022 – okrajové části obce 

Jarní termín Podzimní termín 
22.4.2022 7.10.2021 

Žuchov Na Nivách Pružiny 
U domu č.p. 386 

 15:00 - 15:30 hod 
U domu č.p. 319 

 16:15 - 16:30 hod 
U domu č.p. 283 

 16:45 - 17:00 hod 
U domu č.p. 244 

 15:30 - 16:00 hod 
 

 

V průběhu roku, nebo pokud Vám nevyhovuje některý z výše uvedených terminů, je možné vždy první středu v měsíci 
odevzdat objemný odpad nebo dřevo do připravených kontejnerů v areálu za ZŠ, a to jen v čase od 14.00 do 17.00 hod. 
Přítomen je vždy jeden ze zaměstnanců obce. První středu v měsíci můžete poznat podle zkoušky sirén . Kontejnery 
jsou uzamčeny v areálu a mimo uvedený čas či den není možné tento odpad odkládat. 

V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu 
apod., objednejte si na vlastní náklady přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy (např. firma Miroslav 
Strnadel z Frenštátu pod Radhoštěm nebo u pana Špačka z Tiché). Zapůjčení obecního velkoobjemového kontejneru je 
zdarma. Náklady na přistavení, odvezení a likvidaci odpadu musíte uhradit sami. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit 
zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních 
zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: 
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Sběr 
nebezpečného odpadu v naší obci probíhá také 2x ročně, a to pomocí mobilního sběru 

(sváží firma SLUMEKO s.r.o.). Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla 
být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do kterékoliv lékárny. 

 
Termíny svozů nebezpečného odpadu v roce 2022 

Jarní termín Podzimní termín 
23.4.2022 8.10.2022 

Místa a časy svozů 
U pěstitelské pálenice – horní konec  9:00 - 9:30 hod 

U obchodu COOP – střed obce             9:30 - 10:00 hod 
U bývalého obchodu – dolní konec      10:00 - 10:30 hod 
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TEXTIL 

 Starý a nepotřebný textil, šatstvo, boty a hračky můžete umístit do červených kontejnerů Armády spásy, které 
jsou umístěny na kontejnerových hnízdech ve středu obce “U obchodu COOP“ nebo na dolním konci  
“U bývalého obchodu“. V roce 2021 jsme do těchto kontejnerů umístili 12 960kg textilu. 

 

STAVEBNÍ ODPAD 
Likvidaci stavebního odpadu od občanů obec nezajišťuje a je zakázáno jej umisťovat do kontejnerů pro objemný 
odpad. Stavební odpad můžete na vlastní náklady odevzdat k likvidaci např. nejblíže do firmy EKOREMA Recycling s.r.o., 
která má pobočku ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo do jiné specializované firmy. Zapůjčení obecního kontejneru je opět 
zdarma, náklady za přistavení, vývoz a likvidaci půjdou za vámi.  
 
PNEUMATIKY 
Staré a nepotřebné pneumatiky rovněž nepatří do kontejnerů pro objemný odpad! Odevzdat je můžete zdarma do 
jakéhokoliv pneuservisu případně autoservisu. (Např.: PNEUSERVIS PATALA ve Frenštátě p. R. – naproti Jandova 
stromořadí. Můžete zde odevzdat pneumatiky i s disky.) 
 

HARMONOGRAM SVOZŮ 
 
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍO DPAD 
Svoz komunálního odpadu se v naší obci provádí vždy v sudé středy a provádí jej firma  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
 

Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2021 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen Listopad Prosinec 

12. 9. 9. 6. 4. 1. 13. 10. 7. 5. 2. 14. 
26. 23. 23. 20. 18. 15. 27. 24. 21. 19. 16. 28. 

 29.  30.  
 

 
Plné popelnice musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodin. Nebudou-li přistaveny v čas, 
nebudou vyvezeny. 
Nové kovové popelnice o objemu 110 litrů je možné zakoupit i na Obecním úřadě v Tiché. 
Zde také obdržíte červený čárový kód, který je nutné nalepit na popelnici. Popelnice bez 
čárového kódu není firma AVE oprávněna vyvézt.  
 

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD 

PAPÍR PLAST SKLO KOVY 
každý čtvrtek každý pátek 1. sudý čtvrtek v měsíci na vyžádání obce 
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ODPADOVÁ OSMISMĚRKA 
 
ABSTINENTKA, ALKOHOL, ARÉNA, BAČKORA, BANDÁŽ, BESTIE, BRADKA, BRLOH, DÁSEŇ, DECIBEL, 
DETAIL, EPIZODA, ETIKA, FIRMA, FRESKA, GEJŠA, CHALUPA, ILUSTRACE, INHALÁTOR, INTERNET,  
JANTAR, KABEL, KORÁB, KUPÓN, MYŠKA, NÁMĚT, OBKLAD, OBLOHA, OMÍTKA, PALETA, POVODEŇ, 
PŮDORYS, ROHLÍK, SOUPRAVA, ŠROUB, ŠTIKA, TABLETKA, TEORIE, TEPLÁRNA, TRIKOLÓRA, TŘEŠNIČKA, 
UKÁZKA, ULICE 

 

BUĎME OHLEDUPLNÍ K PŘÍRODĚ I SAMI SOBĚ! 

TŘIĎMĚ ŘÁDNĚ ODPAD, PLŇME VÁHOVÉ LIMITY I TŘÍDICÍ CÍLE! 

ODMĚNOU NÁM BUDE PŘÍJMENÉ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SPOLEČNĚ ŽIJEME. 

DĚKUJI VŠEM, CO DOČETLI DO KONCE TENTO ODPADOVÝ INFORMÁTOR,  
ŘÍDÍ SE JIM NEBO SE JIM TEPRVE ŘÍDIT BUDOU  

Ing. Petr Bordovský, 
místostarosta obce,  
email: mistostarosta@ticha.cz  
tel.: +420 739 078 307 
www.ticha.cz 


