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INFORMACE PRO OBČANY: 

OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ NA 

ÚZEMÍ OBCE ROHOZNICE V ROCE 2022 

 

V rámci odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKO-KOM, 

a . s., spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému. 

 

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předá do obecního systému, odkládat na 

místa určená obcí. 

 

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem 

dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo 

společná pro více uživatelů. 

 

Odděleně se soustřeďují tyto složky komunálního odpadu: 

- biologické odpady rostlinného původu, 

- papír, 

- plasty včetně PET lahví,  

- sklo, 

- kovy, 

- nebezpečné odpady, 

- objemný odpad, 

- jedné oleje a tuky, 

- směsný komunální odpad (zbylý odpad po vytřídění). 

 

Biologické odpady rostlinného původu soustřeďují do velkoobjemových kontejnerů, které jsou 

dle potřeby rozmístěny na území obce. 

 

Papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob a 

velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na stanovištích u splavu, u prodejny a na 

pozemku parc. č. 139. 

 

Minimálně dvakrát ročně je na předem vyhlášených stanovištích zajišťován mobilní svoz 

nebezpečných složek komunálního odpadu. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední 

desce a www.rohoznice.eu . 

 

Minimálně dvakrát ročně je na předem vyhlášených stanovištích zajišťován svoz objemného 

komunálního odpadu. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce a 

www.rohoznice.eu . 

 

Směsný komunální opad se odkládá do sběrných nádob – popelnic a odpadkových košů, které 

jsou umístěny na veřejném prostranství v obci. 

 

Jedné oleje a tuky se v uzavřených průhledných plastových nádobách odkládají na popelnice se 

směsným komunálním odpadem. 

 

Rohoznice 1.1.2022       

         Miloš Nosek 

            starosta 
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