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Nakládání s komunálním odpadem řeší v obci Tlumačov obecně závazné vyhlášky:
číslo 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
číslo 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
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1. Sběrný dvůr – Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny
Provozní doba:
Listopad až březen:
úterý a čtvrtek

9:00 – 12:00 a 14:00 - 16:30

sobota

09:00 - 12:00
Duben až říjen:

úterý a čtvrtek

9:00 – 12:00 a 14:00 - 18:00

sobota

09:00 - 12:00

Tříděný odpad k uložení:
biologické odpady rostlinného původu,
papír,
plasty včetně PET lahví,
sklo,
kovy,
nebezpečné odpady,
objemný odpad,
jedlé oleje a tuky,
textil,
nápojové kartóny,
dřevo,
směsný komunální odpad.
Nebezpečný odpad:
hydraulické oleje, motorové, převodové a mazací tuky
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
stavební materiál obsahující nebezpečné látky
izolační materiály obsahující nebezpečné látky
rozpouštědla
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
elektro odpad – zařízení (zpětný odběr, ledničky, televize, mrazáky atd.)
barvy a lepidla obsahující nebezpečné látky
baterie a akumulátory
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2. Sběrné hnízdo Skály
Provozní doba:
úterý

16:00 - 18:00

čtvrtek

16:00 - 18:00

sobota

9:00 - 12:00

elektroodpad (malý objem)
směsný a objemný odpad
biologické odpady rostlinného původu

3. Sběrná místa (hnízda) v obci
PET láhve
papír a lepenka
sklo
elektroodpad (malý objem)
oděvy a textil

1) ul. Sokolská
PET, papír, sklo bílé a barevné

2) ul. Nádražní
PET, sklo bílé a barevné, elektro

3) ul. Dr. I. Horníčka (u hřbitova)
PET, sklo bílé a barevné

4) ul. Švermova
PET, sklo bílé a barevné, textil, elektro
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5) ul. 6. května
PET, sklo bílé a barevné

6) ul. Metlov
PET, sklo bílé a barevné

7) nám. Komenského
PET, sklo bílé a barevné, textil

8) Skály
PET, sklo bílé a barevné, papír, elektro, textil
Mapka umístění hnízd
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Některé výrobky, které již ztratily svoji funkčnost, podléhají tzv. zpětnému odběru.
Obec Tlumačov má podepsány smlouvy na zajištění zpětného odběru a smlouvy o likvidaci s
těmito firmami:
Název firmy

Druh odpadu

Technické služby Otrokovice
ASEKOL, a.s.

komunální odpad, nebezpečný odpad
televizory, PC monitory, drobné
elektrospotřebiče (např. telefony, DVD,
faxy, hračky atd.)
chladicí zařízení (mrazničky, ledničky), velké
spotřebiče (myčky, pračky, sporáky,
topidla, trouby atd.), malé spotřebiče
(vysavače, šicí stroje, hodiny, budíky,
žehličky atd.)
úsporné zářivky, výbojky, trubicové zářivky

ELEKTROWIN

EKOLAMP
ECOBAT
METALŠROT Tlumačov a.s.
EKOKOM
Sběrné suroviny Uherské Hradiště

přenosné baterie (tužkové, monočlánky,
knoflíkové, nabíjecí atd.)
kovový odpad
PET láhve, nápojový karton, sklo, papír
sklo

Pro občany naší obce to znamená, že výše uvedené druhy odpadů, které podléhají zpětnému
odběru, mohou odevzdat ve sběrném dvoře.

Tříděním dochází k oddělování využitelného odpadu od odpadu, který nelze využít, a který je
ukládán na skládku. Kromě toho, že se tím uleví skládkám a životnímu prostředí, je oddělením
tohoto odpadu zajištěna možnost předávat jej k využití a recyklaci. Odpad ze separačních
kontejnerů prochází třídící linkou, a protože většinu z něj tvoří odpady, které je možné
recyklovat, je dále předáván odborným firmám ke zhotovení různých výrobků z recyklovaného
materiálu. V žádném případě odpad nekončí na skládce a jeho třídění má smysl!
Prvotní třídění musí začínat již v domácnostech!
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jsou speciální sběrné nádoby, umožňující třídění vybraných využitelných komodit
komunálního odpadu, tj. skla, papíru, plastů, PET lahví, kovů, elektro, textil a obuv.
Každý kontejner je barevně odlišen podle komodity, k jejímuž sběru je určen.
Separační kontejner na:

Co sem nepatří:

sklo

lepená skla – autoskla, drátěné sklo, zrcadla, televizní
obrazovky, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika,
kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami aj.
vícevrstvé materiály (nápojové kartony – mléko, džusy),
kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od
olejů a potravin, hygienicky závadný papír (kapesníky, pleny,
obvazy) aj.
výrobky z měkčeného PVC (nafukovací míče, dětské bazény,
podlahové krytiny, trubky, sáčky apod.), molitan, pryž,
elektrické kabely, plastové díly s kovovými částmi, nádoby
kontaminované ropnými a chemickými látkami, pleny aj.
plechovky se zbytkem obsahu, kovové výrobky s plastovými
částmi (hračky, žehličky) ap.
televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky
znečištěné, potrhané či jinak znehodnocené výrobky

papír

PET láhve

kovy
elektro
textil, obuv

slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění. Odpad z popelnic je svážen jednou za 14
dní. Nepatří do nich odpady, k jejichž shromažďování jsou určeny jiné odpadové nádoby a
místa (např. PET láhve, sklo, papír, plechové obaly apod.). Tyto odpady jsou v popelnicích
znehodnoceny jako surovina a výrazně tak zvyšují náklady na následné dotřídění, a tím je
popírán vlastní princip a smysl třídění odpadu. Nepatří do nich ani žhavý popel, odpad od
hospodářských zvířat, uhynulá zvířata aj.
V příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Tlumačov č. 1/2021 je určen počet a typy
popelnic pro jednotlivé domácnosti.
Jedna domácnost s počtem osob 1 – 5 = 1 sběrná nádoba o objemu maximálně 120 l.
Jedna domácnost s počtem osob 6 a více = 2 sběrné nádoby o objemu maximálně 120 l nebo
1 nádoba o objemu maximálně 240 l.

Jedná se o další komoditu (druh odpadu). Nápojové kartony jsou obaly od nápojů, kterým
většinou říkáme krabice. Tekuté potraviny, jako mléčné výrobky, džusy, vína apod. mají v
těchto obalech větší životnost. Před vhozením obalu do určené nádoby se musí vypláchnout
vodou a stlačit, aby se zmenšil jeho objem. Oranžový pytel na nápojové kartóny vám vydá
obsluha sběrného dvora.
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Se stále rostoucími náklady na odstraňování bioodpadu stoupá i význam základní zásady
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších novel, jak vzniku odpadu předejít,
protože nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
U bioodpadu toho totiž lze dosáhnout jeho účinným kompostováním. Kompost (na zahrádce)
je místo, které umožňuje likvidaci veškeré organické hmoty, vzniklé na zahradě (tj. listí,
posekané trávy, nadrobno nasekaných větviček, zbytků zeleniny, bramborových natí, plevelů,
ovoce). Tyto rostlinné zbytky a odpadky smísíme vhodným poměrem se zeminou, nejlépe se
zahradní. Promícháním celého objemu kompostu, upravením do figury (nejméně 1x1x1 m) se
zakládá kompost, ve kterém díky nepřítomnosti vápna mohou probíhat mikrobiální pochody
za vyšších teplot – likvidují se v něm klíčivá semena plevelů, spory hub, škodící bakterie. Na
povrch se doporučuje navršit cca 5 – 10 cm zeminy. Takový kompost nehřeje, je v celé hmotě
„prolézán“ žížalami. Pokud jsou žížaly jen na povrchu, není ještě dostatečně vyzrálý.
Podle nových poznatků do kompostu patří i nahnilá a plesnivá organická hmota, listí ovocných
stromů a větvičky, a spíše nepatří vápno, neboť tlumí biologickou činnost anaerobních a
aerobních bakterií. Teploty v kompostu dosahují až 80 °C, což stačí na jeho vyčištění od chorob
a škůdců.
Vytvořit dobrý kompost pomáhá domácí plastový kompostér o různých objemech, který lze
koupit na trnu.

NÁDOBY NA BIOODPAD
slouží výhradně a pouze k ukládání odpadů ze zeleně (tzn. tráva, listí, drobné větve), pokud
je nelze na vlastní zahradě kompostovat způsobem, popsaným výše. Před uložením odpadu
musí být prostorově upraven tak, aby zabíral co nejmenší objem. To se týká zejména větví,
které je před uložením nutno rozdělit na menší části.
Nepatří do nich jiné příměsi než bioodpad, např. igelitové pytle s listím apod., rovněž nelze
do nich ukládat pařezy. Takové příměsi obsah znehodnotí a popřou smysl třídění odpadu ze
zeleně.

Do sběrných nádob, zařízení a sběrných míst v Tlumačově je zakázáno ukládat jiné odpady,
než na které jsou určeny, a ukládat komunální odpad mimo ně. To znamená, že je zakázáno
ukládat odpad např. vedle popelnic a kontejnerů, nebo ukládat odpad na jakékoliv jiné
neurčené místo (na veřejné prostranství, do přírody apod.).
Ukládání odpadu do sběrných nádob a kontejnerů je třeba provádět takovým způsobem, aby
bylo možno tyto nádoby řádně uzavřít a při manipulaci s nimi nedocházelo k jeho vypadávání
a znečišťování okolí.
Porušení uvedených ustanovení lze pokutovat podle příslušných právních předpisů.
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Příloha k OZV č. 1/2021
K článku 6 Shromažďování směsného komunálního odpadu se doplňuje:
1)

Jedna domácnost s počtem osob 1 až 5:
- 1 známka
- 1 typizovaná sběrná nádoba o objemu maximálně 120 l
Typizovanou sběrnou nádobu je nutno označit na viditelném místě známkou.

typizovaná sběrná nádoba plastová - 120 litrů

2)

typizovaná sběrná nádoba
pozinkovaná - 110 litrů

Jedna domácnost s počtem osob 6 a více:
- 2 známky
- 2 typizované sběrné nádoby o objemu maximálně 120 l nebo 1 typizovaná sběrná nádoba o
objemu maximálně 240 l
Obě typizované sběrné nádoby 120 l je nutno označit na viditelném místě známkami,
typizovanou sběrnou nádobu 240 l je nutno označit dvěma známkami.

typizovaná sběrná nádoba plastová - 240 litrů

Obec Tlumačov - Příručka pro nakládání s odpady, revize 3

leden 2022

9

Vážení občané,
připravili jsme pro Vás souhrn informací, týkající se nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem v obci Tlumačov. Jeho cílem je přiblížit Vám jak správně, v souladu s obecně
závaznou vyhláškou číslo 4/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, nakládat s odpadem, který Vám vzniká tak, aby bylo co nejméně poškozováno
životní prostředí a také náklady na využití a odstraňování odpadů byly co nejmenší.
V levém sloupci najdete druh odpadu, kterého se potřebujete zbavit a v pravém sloupci
najdete, kam s ním.
Druh odpadu
Nádoby a místa určená ke shromažďování
odpadu
Staré noviny, časopisy, různé prospekty,
Sběrný dvůr U Cementárny
knihy, katalogy, telefonní seznamy, psací a Kontejnery na papír (modré) – ul. Sokolská,
balicí papír, neznečištěné papírové sáčky,
Skály
papírové krabice a kartony, rozdělené na
menší části
Čiré skleněné nevratné lahve a výrobky,
Sběrný dvůr U Cementárny
např. zavařovací sklenice, lahvičky od
Kontejnery na bílé sklo (bílé) – ul. Sokolská,
parfémů, kosmetiky, mycích a čisticích
Švermova, Nádražní, 6. května, Metlov, nám.
prostředků, čisté tabulové sklo bez
Komenského, ul. Dr. Horníčka (u hřbitova),
drátěné vložky, zrcadla
Skály
Barevné skleněné nevratné lahve a
Sběrný dvůr U Cementárny
výrobky, např. zavařovací sklenice,
Kontejnery na barevné sklo (zelené) – ul.
lahvičky od parfémů, kosmetiky, mycích a Sokolská, Švermova, Nádražní, 6. května,
čisticích prostředků. Ze skleněných
Metlov, nám. Komenského, ul. Dr. Horníčka
předmětů je nutné odstranit zbytky
(u hřbitova), Skály
obsahu, víčka, zátky a šroubovací uzávěry.
Autovraky
Metalšrot Tlumačov a. s., ul. Mánesova
Stlačené PET láhve
Sběrný dvůr U Cementárny
Kontejnery na PET láhve (žluté) – ul.
Sokolská, Švermova, Nádražní, 6. května,
Metlov, nám. Komenského, ul. Dr. Horníčka
(u hřbitova), Skály
Veškeré drobné kovové odpady, kovové
Kontejner na železný šrot – sběrný dvůr U
láhve od sprejů, vařičů, hliníkové věci,
Cementárny
zátky, pouze vymyté plechovky od
konzerv, drobné kovy z provozu
domácností, dráty, plechy, kovové nádobí
bez částí z jiných materiálů, než kovu;
železný šrot
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Objemný odpad, který pro své rozměry či
hmotnost nelze uložit do sběrných nádob
např. skříň, postel, koberec, lino apod.)
Bioodpad – odp. zeleně, listí, tráva, větve

Sběrný dvůr U Cementárny

Ořezané větve dřevin (malých rozměrů),
listí, vánoční stromky („živé“)
Jedlé tuky a oleje

Sběrný dvůr U Cementárny

Léčiva, která jsou dle údajů na obalu
prošlého data použitelnosti nebo jsou
nespotřebovaná. Ukládají se včetně svých
obalů, stříkačky, injekční jehly (od aplikace
inzulínu apod.)
Baterie (suché články, tj. tužkové a ploché
baterie, monočlánky apod.)

Lékárna

Neznečištěné fólie a nevratné plastové
obaly jakéhokoliv chemického složení,
avšak bez zbytku obsahu, např. nádoby od
destilované vody, stlačené PET láhve,
Vyjetý olej – vytříděný hydraulický,
motorový apod., potravinový olej
Elektrické akumulátory z osobních
automobilů a motocyklů
Odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)
Barvy, lepidla, pryskyřice
Obalový a textilní materiál, znečištěný
škodlivinami
Olejové filtry
Fotochemikálie
Staré nátěrové hmoty
Pesticidy, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy
Odmašťovací přípravky
Elektrozařízení, pocházející z domácnosti
(např. ledničky, pračky, sporáky, vysavače,
počítače, tiskárny, televize, kamery,
svítidla, vrtačky, brusky, zářivky, výbojky)
Drobný elektroodpad (baterie a drobná
elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické hračky)
Směsný odpad, který zůstává po vytřídění
všech výše uvedených složek komunálního
odpadu, uliční smetky
Oděvy, obuv, bytový textil - textil a obuv
musí být čistá

Sběrný dvůr U Cementárny

Sběrný dvůr U Cementárny

Kontejnerové nádobky ve Sběrném dvoru U
Cementárny, v základní škole, v budově KIS
(kulturní a informační středisko)
Sběrný dvůr U Cementárny

Sběrny vyjetého oleje např. čerpací stanice
Sběrný dvůr U Cementárny
Sběrný dvůr U Cementárny

Sběrný dvůr U Cementárny
Kontejnery na drobný elektroodpad
(červené) – ul. Nádražní, Švermova, Skály
Popelnice označené čísly příslušných
nemovitostí, pro jejichž obyvatele jsou
určeny
Vyhrazené sběrné nádoby (bílé).
Sběrný dvůr U Cementárny, Švermova, Skály
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