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Občasník Obecního úřadu ve Věcově                              6/2020 

Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov  

www.vecov.cz  obec.vecov@tiscali.cz     59244 Věcov 61    566 562 821 

 

 

 

Výpis z USNESENÍ řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 8/2020 

konaného dne 12. října 2020 v 18:00 hodin v KD Roženecké Paseky čp. 1 
Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Milan Lamplot, Mgr. Aleš 

Tulis, Jana Kadeřávková, Ing. Jan Chroust, Mgr. Miroslava Prudká, Jan Kostečka, Milan Černý, 

Marek Buřval, Dana Kašová, Helena Vraspírová – příchod 18:20 hodin 

Omluveni: Bc. Jaroslava Bobková, Ing. Jiří Mareček, Pavel Topinka 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení 

o Vyjádření stavebního dozoru o zateplení vodojemu Odranec – trvá  

o Osazení rumunského kříže od p. Černého NMNM – trvá  

o Fotografie starých domů do knihy o Věcovsku – splněno uveřejněním ve Zpravodaji 

o Úvěr ČSOB – trvá  

o Výsledky jednání s COOP pro občany – splněno – zveřejněno ve Zpravodaji 

 Dopis Kraje Vysočina ze dne 30. 10. 2020 – dopravní obslužnost a dopis ZDARu a.s. ze dne 

25. 09. 2020 o chystaném jednání zabezpečení dopravní obslužnosti v roce 2021. Kraj 

převezme od obcí víkendové a sváteční spoje. Zatím se neví, zda všechny 

 Protokol o kontrole VZP za období 2016 – 2020 – zjištěn nedoplatek na pojistném 48,- Kč                

ke dni 31. 08. 2020 z důvodu nástupu po dni svátku, ale smlouvy platné v den svátku – 

uhrazeno, ostatní bez závad 

 Dopis Mgr. Veroniky Kovářové se žádostí o trvalé zpevnění komunikace na Zadním 

Koníkově. Na tyto komunikace nejsou finance v rozpočtu a bude takto odpovězeno 

 Žádost SDH Věcov o příspěvek 15.000 Kč na pořádání soutěže okresního kola Plamen 

2020/2021 

 Cenovou nabídku na vytvoření webových stránek od p. Pavla Kosaka, JI – správa webových 

stránek pro obec za úplatu 21.500 Kč + roční poplatek 5500 Kč vše bez DPH 

 Dopis ing. Lukáše Urbana, ZR – úprava webových stránek dle pravidel o přístupnosti                         

za úplatu 3.000 Kč + DPH 

 Žádost o příspěvek pro SDH Jimramovské Pavlovice na přípravu a opravu výletiště na výročí 

100 let založení sboru. Již byl schválen příspěvek na pořádání srazu rodáků za stejným účelem 

ve výši 10.000 Kč, který nebyl využit (akce se z důvodu koronaviru nekonala). Tento 

příspěvek bude přesunut pro SDH 

 Dopis p. Davida Havla z Míchova (SDH Míchov – bez razítka a druhého podpisu) – žádost                      

o výměnu vozidla Fiat Ducato za přívěsný vozík v hodnotě cca 35.000 Kč 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  

http://www.vecov.cz/
mailto:obec.vecov@tiscali.cz
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 Převod zastaralé hasičské techniky – GAZ Odranec, VW Transporter Věcov, Fiat Ducato 

Míchov z IZS evidence zpět na SDH (přepisem na DO NMNM) 

 Žádost p. Ludvíka Hesse o příspěvek na zřízení babyboxu ve Žďáře nad Sázavou, na budově 

firmy TOKOZ 

 Dopis MO ČSV – včelařů Nové Město na Moravě – žádost o příspěvek na podporu včel. 

spolku a  zazimovaných včelstev – bude posuzováno jako u ČSV Jimramov po doplnění počtu 

včelstev 

 Výzvu ZD Vrchy Věcov k zakoupení odvětvovací pily za traktor (cena cca 500 000 Kč) 

 Cenovou nabídku na opravu komunikaci od firmy COLAS a.s.: 

o MK u lihovaru Jimramovské Pavlovice – 123.000 Kč (nutné po dostavbě soc. bytů) 

o MK horní náves Míchov (Bartoňovi – Kašovi) – 280.000 Kč 

o MK Míchov Vrátný – Vávra – 101.000 Kč 

o MK Odranec – celá náves – 1.603.000 Kč, zbývá docenit MK nad Odrancem k nové 

byt. výstavbě 

o MK Věcov – Míchovský kopec po odbočku na Spál. Dvůr – cca 2 800 000 Kč, je již 

nachystaný projekt 

o MK hl. silnice 360 – odbočka Jimr. Pavlovice kolem kravína až na náves                          

cca 2.200.000 Kč, je již nachystán projekt 

 Dopis ing. Pavla Kostrhuna, Brno o možném odprodeji restaurace ve Věcově od p. Horkého                   

do vlastnictví obce za cenu 2.300.000 Kč, popřípadě i nižší cca 2.000.000 Kč – obec nemá 

zájem. Následná přestavba by byla pro obec nedostupná finančně. Navíc nejsou kolem 

vyřešeny pozemky. ZO bere pouze na vědomí 

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 30. 09. 2020: příjmy 17.214.866,59 Kč, výdaje 

18.607.517,17 Kč dle Přílohy ZO 08/2020 č. 1 

 Odpověď starosty obce vlastníkovi domu Věcov 27 – o přeplatku za stočné a další výhrady 

ohledně provozu vodovodní a kan. přípojky  a následnou reakci ing. Čupra na odeslaný dopis. 

Dále již nebude řešeno 

 Odpověď MZe ČR o měření dodávky vody a odvádění odpadních vod a dalších náležitostí 

provozování vodovodů a kanalizací pro veř. potřebu 

 Stav a funkčnost veřejného osvětlení v obcích před zimním obdobím. Nahlásit včas, aby                          

se zajistil ještě servis 

 Stav místních komunikací a dopravního značení v obci Míchov a i dalších. Některé bude 

doplněno 

 Průběh akcí obce:  

- sociální byty Jimr. Pavlovice – akce je hotová asi z poloviny, proinv. cca 1.600.000 Kč 

- projekt rekonstrukce ZŠ Věcov – zateplení, vytápění, větrání (dle PD cca 3.500.000 Kč, 

dotace 60% a 70%) – bude podána žádost o dotaci 

- průběh rekonstrukce sociálního zařízení v KD Roženecké Paseky – nutno sehnat 

řemeslníka a v zimním období nebo o letních prázdninách dokončit druhou část 

- kompostárna Věcov – zatím se ještě dělají terénní úpravy, kompostování probíhá                             

na náhradních pozemcích ZD 

- průběh sečení veř. ploch – dokončuje se druhá seč a po spadu listí se ještě toto sebere – 

zaměstnanci na VPP 

- zprovoznění skladu materiálu pro potřeby obce v budově lihovaru J. P. – svépomocí  

- příslib dotace na podporu provozu prodejny R. Paseky v částce 50.000 Kč 

- příslib dotace na akceschopnost JSDH V s CAS v částce 15.000 Kč 

- dokončení a kolaudace – TS a komunikace pro 5 RD u hřiště Věcov – cca 3.900.000 Kč 

- pořízení samonakládacího sypače za traktor o obsahu cca 1 m3 v ceně 128.000 Kč 

- probíhající práce a těžba v obecním lese. Kú. Věcov u Belcrediho vytěženo a odvezeno 

cca 550 m3 dř. hmoty, v lese Odranec se připravuje těžba cca 500 m3 dřeva. V lese Věcov 

– Kutiny se připravuje těžba cca 20 m3 dřeva 
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- využití nemovitosti RD čp. 51 Věcov – různé odezvy v případě prodeje. Prodej by se 

uskutečnil pouze v případě výhodné ceny. Jinak se vyčká na vyhlášení vhodného 

dotačního programu. Akce je pro obec zatím finančně nedostupná 

 zprávu o průběhu deratizace v obci Věcov a některých m. č. – doporučeno opakovat na jaře 

2021, objeveno hnízdo u potoka u Kadeřávkových 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 10/8/2020: Dar SDH Věcov na pořádání dětské soutěže okresního kola hry 

Plamen 2020/2021 ve výši 15.000 Kč na pokrytí organizačních nákladů   
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 11/8/2020: Nabídku ing. Urbana na úpravu webových stránek dle pravidel            

o přístupnosti ve spolupráci s p. Korbářovou 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 12/8/2020: Přesunutí příspěvku pro OsV Jimramovské Pavlovice v částce 

10.000 Kč (darovací smlouva z  února 2020) pro SDH Jimramovské Pavlovice                              

na přípravu areálu výletiště na oslavu 100 let založení sboru v roce 2021  

Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 14/8/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro pana Ludvíka 

Hesse na zřízení Baby boxu ve Žďáře nad Sáz., na budově TOKOZU ve výši 2.000 Kč 

   Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno  

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

● Usnesením č. 13/8/2020: Nabídku SDH Míchov na směnu automobilu Fiat Ducato                        

za přívěsný vozík v ceně cca 35.000 Kč.  

Hlasováno: Pro 0             Proti 3           Zdržel se 9 – neschváleno  

Auto Fiat Ducato Míchov, Volkswagen Transporter Věcov a GAZ Odranec bude z IZS 

převeden zpět na SDH pro další využití. Odůvodnění – všechny sbory již mají nová auta 

 Usnesením č. 14/8/2020: Nabídka na vytvoření webových stránek dle zákona                                     

o přístupnosti od p. Pavla Kosaka, JI – správa webových stránek pro obec za úplatu 

jednorázově 21.500 Kč + roční poplatek 5500 Kč za vedení a správu – vše bez DPH 
Hlasováno:  Pro 0              Proti 13 Zdržel se 0 – neschváleno  

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 Usnesením č. 1/8/2020: Záměr obce Věcov č. 7/2020/KP na prodej pozemků v kú. Jimr. 

Pavlovice – lokalita na návsi u HZ, pč. 534/21 část o výměře cca 30 m2 Na prodávaný 

pozemek se zapíše věcné břemeno přístupu k nemovitosti HZ na pč. st. 60 
Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 2/8/2020: Záměr obce Věcov č. 8/2020/KP na prodej pozemku                                

v kú. Jimr. Pavlovice – lokalita pod statkem, pč. 283/14 část o výměře cca 160 m2  

   Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 3/8/2020: Záměr obce Věcov č. 10/2020/KP na prodej pozemků v kú. Jimr. 

Pavlovice – lokalita za Vaníčkovými/příhon, pč. 283/12 část, 534/21 část a pč. 411 část,                      

o celkové výměře cca 150 m2  

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 4/8/2020: Záměr obce Věcov č. 11/2020/KP na prodej pozemků                                

v kú. Jimr. Pavlovice – lokalita u staré HZ na návsi,  pč. 534/21 část a pč. 281/2 část,                   

o celkové výměře cca 100 m2 
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 5/8/2020: Záměr obce Věcov č. 12/2020/KP na prodej pozemků                               

v kú. Jimr. Pavlovice – lokalita u Lípy svobody v zátočině, pč. 536/2 část a pč. 148/2 část                            

o celkové výměře cca 200 m2 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   
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 Usnesením č. 6/8/2020: Záměr Obce Věcov č. 17/2020/KP na prodej pozemku v kú. Jimr. 

Pavlovice, lokalita u hráze rybníka na návsi,  pč. 553 o výměře 19 m2   
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesením č. 7/8/2020: Záměr obce Věcov č. 18/2020/KP na prodej pozemku                                 

v kú. Jimr. Pavlovice, lokalita u Bukáčkových,  pč. 535/1 část o výměře cca 60 m2 

Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 8/8/2020: Záměr obce Věcov č. 19/2020/KP  na prodej pozemku v kú. Věcov    

pč. 229/3  o výměře 279 m2  - lokalita u garáží, a pč. 10 část o výměře cca 10 m2 – lokalita 

výletiště. Bude použito na výměnu pozemku pč. část 13/1, který je zastavěn areálem 

výletiště  Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno    

 Usnesením č. 9/8/2020: Záměr obce Věcov č. 20/2020/KP na prodej pozemku v kú. Věcov                

pč. 657/1 o výměře cca 150 m2 – lokalita výletiště   
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Starostovi obce odpovědět na dopis žadatelky Mgr. Kovářové, RD Koníkov ve smyslu,                           

že nejsou finanční prostředky na opravu hlavních komunikací v obcích, natož MK méně 

frekventované 

 Starostovi obce odpovědět na dopis p. Davida Havla (SDH Míchov), že automobil Fiat Ducato                 

se převede na SDH a nevyužijeme nabídky na směnu dle přílohy. Také se převedou další auta                   

a to GAZ Odranec a Volkswagen Transporter Věcov 

 Předsedům OsV zkontrolovat stav a funkčnost VO po obcích před zimním obdobím  

 
Skončeno: 20:45 hodin         Zapsala: Mgr Miroslava Prudká 

 

 

 

 

Změna úředních hodin po dobu nouzového stavu:  

PONDĚLÍ   8:00 – 11:00 hod.   14:00 – 16:00 hod.  

STŘEDA   8:00 – 11:00 hod.   14:00 – 16:00 hod.  
 

Zároveň všem doporučujeme omezit osobní návštěvy budovy Obecního úřadu Věcov na nezbytné 

případy. Své žádosti, podněty a připomínky můžete zasílat:  

 Poštou na adresu Obecní úřad Věcov, Věcov 61,59244  

 E-mailem na adresu obec.vecov@tiscali.cz (starosta), obu.vecov@tiscali.cz (podatelna)  

 Prostřednictvím datové schránky (identifikační číslo datové schránky úřadu je zrybj3z)  

 Telefonicky 566 562 821, 566 562 126  

Zdeněk Vraspír, starosta  

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

 

Hodiny Pošty PARTNER ve Věcově beze změny: 

  DOPOLEDNE                   ODPOLEDNE               

PONDĚLÍ 08:00 10:00   13:00 16:00 

ÚTERÝ 08:00 09:00   --- --- 

STŘEDA 08:00 10:00   13:00 17:00 

ČTVRTEK 08:00 10:00   --- --- 

PÁTEK 08:00 09:00   --- --- 

Ú Ř E D N Í  H O D I N Y  O B E C N Í  Ú Ř A D  

mailto:obec.vecov@tiscali.cz
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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Společně s tímto Zpravodajem dostáváte i novou smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění 

odpadních vod. Při vyplňování prosím věnujte pozornost zejména těmto bodům: 

Bod 1.2. Kontrola iniciálů, bydliště 

  Adresa pro doručování – pokud se liší od trvalého bydliště 

  Datum narození – doplnit, stačí rok narození  

  Kontakty – preferujeme emailovou adresu, telefonní číslo 

Bod 3.2. Kontrola údajů 

Bod 4.1. Zvolit „bez omezení“, ostatní škrtnout  

Bod 4.2. 1. Vodoměr v budově = číslo pozemku viz bod 3.2.,  

2. Pokud je vodoměr mimo budovu, číslo tohoto pozemku (lze vyhledat na obecním 

úřadě) 

Bod 4.3. Kanalizační přípojka profil ve většině případů 10 – 15 mm 

Dále vybrat dle Skutečnosti – nevhodné škrtnout, dopsat „bez omezení“: 

o vypouští se pouze voda z obecního vodovodu v max. množství  

o mám vlastní zdroj vody (jediný zdroj nebo společně k obecnímu vodovodu)  

o vypouštím srážkové vody v max. množství  

Bod 4.4. Pro obec Věcov: množství odváděné vody bude měřeno (nevhodné škrtnout): 

o NEMÁM VLASTNÍ ZDROJ VODY: dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem                       

a měřené vodoměrem + prohlášení 

o MÁM VLASTNÍ ZDROJ VODY:  

 dle směrných čísel roční spotřeby vody – uvede se počet trvale přihlášených osob 

 dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem a měřené vodoměrem s připočtením 

vod z vlastních zdrojů – mám vodoměr na svém zdroji vody 

 dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem měřené vodoměrem + vlastní zdroj 

s odečtením množství vody spotřebované = podnikatelskou činností 

 vlastním měřícím zařízením (do kanálu) 

 u objektů určených k rekreaci bez vodoměru – po dohodě se starostou obce  

Bod 7.2.   

o PLATBY ZA VODNÉ A STOČNÉ – ŠKRTNOUT NEVHODNÉ: 

 na základě vystavené faktury 

 na základě doručeného předpisu   

O ZPŮSOB DORUČENÍ – ŠKRTNOUT NEVHODNÉ: 

 adresa trvalého pobytu nebo doručovací adresa 

 uvedete adresu elektronické pošty (upřednostňujeme ) 

Bod 7.3. Způsob provádění plateb – škrtnou nevhodné (lze zvolit více možností) 

Bod 9.1. Účinnost smlouvy = 01. 01. 2021  

Bod 10.4. Zrušení staré smlouvy ze dne – pokud nevíte, nevyplňovat – lze dohledat na obecním 

úřadě  

Poslední strana – datum a podpisy!!!!!!!!!!!!                                 Pokračování na další stránce 

N O V É  S M L O U V Y  N A  D O D Á V K U  V O D Y   

M Í C H O V ,  O D R A N E C ,  V Ě C O V  ( + S T O Č N É )  
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 V případě jakýchkoliv dotazů volejte starostu obce tel. 724 184 759. 

Podepsané smlouvy (alespoň jedním majitelem) zasílejte v obou vyhotoveních zpět na obecní úřad 

ve Věcově poštou nebo je můžete odevzdávat přímo na úřadě (úřední hodiny pondělí a středa                           

od 8-11 a od 14-16), případně je vložit v řádně uzavřené obálce do hnědé schránky umístěné                            

na budově obecného úřadu ve Věcově. 

     

ODEČTY VODOMĚRŮ NA KONCI ROKU 2020: 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme všechny odběratele vody z obecních vodovodů                         
o nahlášení stavu vodoměru do 15. prosince 2020 (tel. 566 562 821, email obu.vecov@tiscali.cz ). 
V následujícím týdnu budou nezaslané odpočty provádět pracovníci obce. Pokud nebude odečet 
vodoměru umožněn, bude se spotřeba stanovovat odhadem dle předchozího odběrného roku                   
bez nároku na reklamaci. 

V obci Míchov by měla do konce roku 2020 proběhnout výměna domovních vodoměrů, 
přesný termín bude upřesněn. V tomto případě se bude odečet provádět při výměně.  
Žádáme majitele rekreačních objektů, aby do 14. 12. 2020 nahlásili na obecní úřad stav 
vodoměru –  tel. 566 562 821, email obu.vecov@tiscali.cz 
 

 

 

 

 

 

Dětská hasičská soutěž PLAMEN 
V sobotu 3. 10. 2020 se v naší obci poprvé konal závod okresního kola hry Plamen 2020/2021 

pořádaný OSH Žďár nad Sázavou a sborem SDH Věcov. Za krásného slunného počasí, ale bohužel 

plného vládních omezení, zde poměřilo své síly na 320 závodníků z celého okresu.  

Náš sbor zde reprezentovalo jedno družstvo mladších dětí, které se umístilo na 3. místě. Dvě družstva 

starších, která obsadila 10. a 17. místo a jedno družstvo smíšeného dorostu, kterým patří průběžné                

1. místo. 

Dětem chceme poděkovat za reprezentaci a pěkné výkony. Budeme se těšit snad už na plnohodnotné 

závody v jarních kolech bez omezení. 

Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu této akce. 

 

Ještě jednou děkujeme a přejeme vám hodně zdraví v této nelehké době. 

Vedení MH Věcov 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M L A D Í  H A S I Č I  V Ě C O V  



7 

 

 
 
Co patří do směsného komunálního odpadu 
Přibližně 73 % Čechů aktivně třídí odpad. Někdy 
však ve snaze vytřídit veškerý odpad skončí                            
v nádobách na separovaný odpad i věci, které tam 
nepatří. Nejenže to ztěžuje práci na třídících 
linkách, ale může to ostatní vytříděný odpad 
znehodnotit. 

Tento odpad PATŘÍ do směsného 
odpadu: 
Odpady označené identifikačním kódem C/ 
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal 
vyrobený kombinací různých materiálů. Ve většině 
případů vhazujte proto takto označené obaly                  
do směsného odpadu. Výjimku tvoří například 
C/PAP. Jedná se o nápojové kartony, které patří 
sešlápnuté do kontejnerů označených oranžovou 
nálepkou nebo oranžových pytlů. Lze je sem 
vhazovat i s víčky. 

Mastné a silně znečištěné obaly od potravin 
Obaly od pizzy a silně znečištěné obaly                                  
od potravin, mastné obaly, mokré papírové obaly. 
Jedná se o znečištěný obal, který nelze pro další 
recyklaci použít. Naopak může znehodnotit 
správně vytříděný odpad. Pokud nádobu od oleje 
pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem                    
na mytí nádobí, můžete ji dát do kontejneru                    
na plasty. Olej značně komplikuje následnou 
recyklaci tříděného odpadu. 

Obaly od zubní pasty 
Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou 
vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství 
pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal. 

Použité dětské pleny, papírové kapesníky                            
a dámské hygienické potřeby 
Výše uvedené patří pouze do černého nebo 
šedého kontejneru na směsný odpad. Pokud 
nejsou chemicky ošetřené, je možno použité 
papírové kapesníky a kuchyňské utěrky 
kompostovat. 

Zbytky kosmetiky 
Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte                   
do plastů, zbytky slijte a v menším množství je 
můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve 
větším množství odvezte na sběrný dvůr. 

Řasenka 
Ačkoliv je z plastu, je velmi znečištěna. 

 
Účtenky z termopapíru 
Patří do směsného odpadu, protože termopapír                  
v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. 
Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách                  
a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy 
třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-
free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně 
na samotném termopapíru nedohledáme. 

Papír uhlový (propisovací), voskovaný papír, 
pauzovací papír, dehtový papír 
 

Molitan 
V menším množství jej můžete vhodit                           
do směsného odpadu, ve větším množství patří                         
do sběrného dvora. 

Víčka od zavařovacích sklenic 
Klasická víčka jsou zpravidla potažena gumou, tedy 
je nelze vytřídit nikam a patří do směsného 
odpadu. Gumu nelze vytřídit. 
 

Sáčky od polévek, kávy 
Pokud mají vnitřní vrstvu z alobalu, patří                             
do směsného odpadu. 

Zrcadlo 
Původně byly zadní strany zrcadel natírané 
stříbrnou příměsí, ty dnešní mají na zadní straně 
obvykle nátěr hliníkový. Menší zrcátka můžete dát 
do směsi, větší kusy patří do sběrného dvora. 

PVC 
PVC obsahuje chlór, který se může uvolňovat. 
Proto nepatří mezi separovaný odpad. Větší 
množství patří na sběrný dvůr. 

Co dále patří do směsného komunálního odpadu? 
Vždy platí, že větší kusy patří zásadně do sběrného 
dvora, aby se zbytečně neblokovalo místo                             
v kontejnerech. 

 blistr od žvýkaček 
 bakelit 
 celofán 
 časopisy na křídovém papíru 
 fotografie (na lesklém papíru) 
 guma 
 houbičky na nádobí 
 juta 
 krabičky od cigaret 
 porcelán atd. 

Na obalech najdete symboly, které poradí, kam je vytřídit.  

T Ř Í D Ě N Í  O D P A D Ů  
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Omalovánky pro malé čtenáře: 

 
Za redakční radu: Pavlína Korbářová, Mgr. Miroslava Prudká, Zdeněk Vraspír 


