
Nakládání s odpady 
v obcích Hronětice, Lány, 
Kostomlaty nad Labem, 

Rozkoš, Vápensko

od 01.01.2020



Přehled složek odpadu, které jsou tříděny přímo 
v domácnostech a odváženy od domu 
(místě přístupném svozové technice) 

• Směsný komunální odpad

• Papír

• Plast

• BIOodpad



Směsný komunální odpad

• Svoz probíhá ve čtvrtek

• 1 x za týden v měsících leden, únor, březen, 
listopad, prosinec

• 1 x za 14 dní v měsících duben až začátek 
prosince

• Svoz je uskutečňován společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. od domu 
(místě přístupném svozové technice) 

• Nádoby – černé popelnice o objemu 120 l, 
240 l, černé kontejnery o objemu 1100 l 
opatřené platnou svozovou známkou



Papír

• Svoz probíhá každé druhé úterý v měsíci

• Svoz je uskutečňován společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. od domu 
(místě přístupném svozové technice) 

• Nádoby – černé popelnice o objemu 120 l 
s modrým klipem, modré kontejnery o 
objemu 1100 l opatřené platnou svozovou 
známkou

• Papírové krabice vkládejte do 
popelnic/kontejnerů rozložené



Plast

• Svoz probíhá každé třetí úterý v měsíci

• Svoz je uskutečňován společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. od domu 
(místě přístupném svozové technice) 

• Nádoby – černé popelnice o objemu 240 l 
se žlutým klipem, žluté kontejnery o 
objemu 1100 l opatřené platnou svozovou 
známkou

• Plastové lahve vkládejte do 
popelnic/kontejnerů zmačkané



BIOodpad

• Svoz probíhá ve čtvrtek, 1 x za 14 dní v 
měsících duben až začátek prosince

• Svoz je uskutečňován společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. od domu 
(místě přístupném svozové technice) 

• Nádoby – hnědé popelnice o objemu 240 l 
opatřené platnou svozovou známkou



Přehled složek odpadu, 
které jsou shromažďovány na sběrných 

stanovištích

• Nápojové kartony

• Sklo

• Kovy

• Oleje



Přehled sběrných stanovišť

• Hronětice - před sběrným místem

• Lány - před autoservisem PEUGEOT

• Kostomlaty nad Labem

- křížení ulic 9. května x Na Bahnech

- před sběrným místem, ulice Hradištská

- u haly BIOS za školou, ulice Průběžná

- vedle budovy nádraží, ulice Nádražní

• Rozkoš - vedle autobusové zastávky

• Vápensko - u návsi



Nápojové kartony

• Svoz probíhá v první polovině každého 
měsíce, v pátek

• Svoz je uskutečňován společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. 

• Nádoby – černé kontejnery o objemu 
1100 l



Sklo

• Svoz probíhá v první polovině každého 
měsíce

• Svoz je uskutečňován společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. 

• Nádoby – bílé a zelené kontejnery/zvony



Kovy

• Svoz probíhá každý lichý měsíc, poslední 
týden

• Svoz je uskutečňován společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. 

• Nádoby – šedé kontejnery/zvony



Oleje

• Svoz probíhá dle naplněnosti 
nádob

• Svoz je prováděn technickými 
pracovníky obce a následně 
společností Viking group s.r.o.

• Nádoby – černé popelnice o 
objemu 120 l

• Do popelnice vkládejte oleje 
pouze v uzavřených plastových 
nádobách, ideálně v PET lahvích.



Přehled složek odpadu, které jsou shromažďovány 
na sběrných místech

• Papír

• Plast

• Objemný odpad

• BIO odpad

• Elektro spotřebiče

• Železo a ocel

• Zářivky

• Tonery

• Baterie

• Nebezpečný odpad



Další informace k shromažďování odpadu na 
sběrných místech

• Na sběrná místa není přijímán stavební odpad, pneumatiky a další 
druhy odpadu dle instrukcí obsluhy.

• Odpad je přijímán v běžném množství. 

• Sběrná místa přijímají odpad výhradně od fyzických osob trvale 
hlášených v našich obcích nebo fyzických osob, které vlastní v obci 
nemovitost a mají uhrazen poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.



Sběrné místo Hronětice

• Papír – velké papírové předměty, které se svým objemem nevejdou 
do popelnic u domu

• Plast – velké plastové předměty, které se svým objemem nevejdou do 
popelnic u domu

• Objemný odpad – odpad, který se svým rozměrem nevejde do 
běžného směsného komunálního odpadu a svou povahou nelze 
rozdělit do jiných složek tříděného odpadu

• BIO odpad – BIO odpad ze zahrad, který se svým objemem nevejde do 
popelnic u domu

• Železo a ocel – čisté, bez součástí plastu, dřeva apod.



Sběrné místo Kostomlaty nad Labem, 
ulice Hradištská

• Papír – velké papírové předměty, které se svým objemem nevejdou 
do popelnic u domu

• Plast – velké plastové předměty, které se svým objemem nevejdou do 
popelnic u domu

• Objemný odpad – odpad, který se svým rozměrem nevejde do 
běžného směsného komunálního odpadu a svou povahou nelze 
rozdělit do jiných složek tříděného odpadu

• BIO odpad – BIO odpad ze zahrad, který se svým objemem nevejde do 
popelnic u domu

• Železo a ocel – čisté, bez součástí plastu, dřeva apod.



Sběrné místo Kostomlaty nad Labem, 
ulice Hradištská

• Elektro spotřebiče - nerozebrané

• Zářivky

• Tonery

• Baterie

• Nebezpečný odpad



Přehled složek odpadu, které jsou 
shromažďovány na Obecním úřadu

• Tonery

• Baterie

• Zářivky



Další informace

• Obecně závazná vyhláška obce Kostomlaty nad Labem č. 2/2019, o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpad a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Kostomlaty nad Labem je dostupná na 
http://www.kostomlaty-
obec.cz/assets/File.ashx?id_org=7062&id_dokumenty=118247

• Obecně závazná vyhláška obce Kostomlaty nad Labem č. 3/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je dostupná na 
http://www.kostomlaty-
obec.cz/assets/File.ashx?id_org=7062&id_dokumenty=118251


