
Vaše vytříděné odpady
se automaticky stávají druhotnou

surovinou pro výrobu nových
recyklovaných výrobků. 

I DÍKY
VAŠEMU ÚSILÍ

ODPADY NEKONČÍ
NA SKLÁDKÁCH 

www.troubsko.cz/odpady 
VÍCE INFORMACÍ NA

PŘECHÁZÍME NA NOVÝ
SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU

PROČ PŘECHÁZÍME?

Získáme přesná data o odpadech v naší obci – díky 
tomu můžeme snížit jejich množství a vyhneme se 
zvýšeným poplatkům za skládkování, které 
stanovuje nový zákon o odpadech.

CO SE MĚNÍ PRO MĚ 
JAKO PRO OBČANA?

Zdarma dostanete očipované nádoby na plast
a bioodpad. K nádobě na bioodpad získáte také 
košík s kompostovatelnými sáčky. A proto jsme se rozhodli u nás zavést zcela 

nový systém třídění odpadů od společnosti JRK. 
Ten nám pomůže nakládat s našimi odpadky 
lépe než doposud, a díky tomu se můžeme už 
teď těšit na pěknou hromádku dobrých věcí 
– ulevíme naší přírodě, pomůžeme efektivní 
recyklaci a v konečném výsledku ušetříme 
za svoz a zpracování odpadů. 

A to už za aspoň malou změnu 
svých zvyků stojí, ne?

Počet nádob a frekvence svozů ve sběrných
hnízdech se sníží, rozpis svozů včas dostanete. 

Frekvence svozu od vašeho domu se bude také 
měnit. Směsný komunální odpad se bude svážet 
1× za 14 dní, plast 1× za měsíc a bioodpad 1× za 14 dní 
(od března do listopadu) nebo 1× za měsíc 
(od prosince do února). Papír se bude pořád 
třídit ve sběrných hnízdech.

Nový systém je přehlednější a pohodlnější. 

Postupně se také očipují nádoby na směsný 
komunální odpad a nádoby ve sběrných hnízdech.

STARTUJEME
1. 1. 2022

MY VÁS JE ALE NAUČÍME! 
TŘEBA TO, JAK SE SPRÁVNĚ 
TŘÍDÍ ODPAD.

STARÉHO
PSA NOVÝM
KOUSKŮM
NENAUČÍŠ?



ZAPOJTE I SVOU 
DOMÁCNOST 
DO SYSTÉMU 
CHYTRÉHO 
TŘÍDĚNÍ 
ODPADŮ

NÁDOBY A ČIPY

V den svozu postavte nádobu
před váš dům. 

EVIDENCE

Pracovník svozové společnosti při výsypu 
nádobu načte a propíše tak data 
do evidenčního systému.

POPLATEK ZA ODPAD

Pokud nepolevíte v úsilí a budete poctivě 
třídit, obec nebude muset razantně navyšovat 
poplatek za odpad. Za převzetí nádob navíc 
získá každý člen domácnosti 100 Kč slevu 
na poplatku za odpad.

Nádoby, které získáte od obce, budou 
označeny speciálními čipy. Ty slouží 
k evidenci odpadu.

TŘÍDĚNÍ

Do žluté nádoby vhazujte plast, nápojové 
kartony a hliníkové obaly. Do hnědé nádoby 
vhazujte bioodpad rostlinného původu.

Rezervaci a dodávku nádob má na starost:JAK FUNGUJE NOVÝ
SYSTÉM TŘÍDĚNÍ?

Pro více informací můžete 
navštívit obecní úřad nebo 
webové stránky obce.
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4. KROK

Díky pohodlnému třídění
a chytré evidenci odpadů 
udržíme odpadové hospodářství 
pod kontrolou a nebudeme 
tak muset razantně navyšovat 
místní poplatek za odpady.

Iva Šimečková 
podatelna@troubsko.cz
547 227 054, 607 054 145

Libuše Chaloupková
matrika@troubsko.cz 
547 227 054, 724 264 155

1. KROK

Ve dnech 3. 11. 2021, 8. 11. 2021, 10. 11. 2021 
a 15. 11. 2021 v čase od 8 h do 11 h nebo
od 13 h do 17:30 h si přijďte na obecní úřad 
zarezervovat set na třídění odpadu. Nádoby, 
košík a kompostovatelné sáčky vám pak 
doručíme domů. Konkrétní datum dodání 
si dohodnete při rezervaci. 

DISTRIBUCE  

Martin Urbánek
606 074 465


