Informace o odpadech
Neustále narážíme na problém čistoty a pořádku v obci. Někteří občané ponechávají odpadky v
taškách a krabicích u kontejnerů na separovaný odpad. Někdy by se odpad do kontejnerů vešel, ale
pohodlnější je položit ho vedle. Takto odložený odpad parádu nedělá a při větším větru se rozfouká po
okolí. Část odpadu do těchto kontejnerů vůbec nepatří. Obec za pomoci pracovníků obecního úřadu
na dohody neustále uklízí jak v okolí kontejnerů, tak po celé obci a přilehlém okolí.
Prosíme tedy občany o udržování pořádku v obci a zároveň děkujeme všem, kteří tak činí.
Ke třídění odpadů informujeme:
Domácí odpad z kuchyně patří do popelnice, kterou podle zákona o odpadech 206/2005 Sb. i
podle obecně závazné vyhlášky obce Kyšice č. 3/1998 je povinen mít u své nemovitosti každý
občan.
Kdo třídí odpad má možnost využívat bezplatně kontejnery na separovaný odpad u hasičské zbrojnice
- Horní Náves, pod mateřskou školou na návsi, pod bytovkami v ulici Pod Vranovou a dále v ulici Na
Čermu, Sadová a Smrková. Kontejnery jsou určeny na separovaný sběr PAPÍRU, SKLA a PLASTŮ.
PAPÍR – každý týden v pondělí
(v ulici Náves, Horní Náves, Pod Vranovou, Smrková, Sadová, Na Čermu)
Velké kartony, které se nevejdou do kontejneru je možno rozebrat, svázat a umístit vedle. Takto
opatřený karton zaměstnanci fy EKOSEPAR naloží a odvezou. Tašky naplněné papírem ne. Stává se,
že je kontejner u garáže plný, zejména z toho důvodu, že někdo do něj vhodí tvrdý karton, který se
nastaví a kontejner se zdá přeplněný. Někdy stačí trochu přitlačit a místo se uvolní. Je tomu ovšem
třeba věnovat trochu času. Pokud je kontejner opravdu plný, je třeba využít ty ostatní!
Do kontejneru na papír rozhodně nepatří krabice od mléka a džusů tzv. tetrapak, neboť tyto papírové
krabice jsou zevnitř opatřeny fólií. Tyto kartony se odkládají do kontejnerů na plast.
Kontejnery na papír jsou vyváženy každý týden vždy v pondělí.
SKLO 1x za 28 dní ve středu
(v ulici Náves, Horní Náves, Pod Vranovou)
Skleněný odpad - je snad pro každého jasný o jaký druh odpadu jde. Pokud se jedná o velké kusy, ty
je třeba rozbít a nasypat dovnitř. Opřené tabule či akvária lákají k výtržnostem! Autoskla do kontejneru
nepatří!
Kontejnery na sklo jsou vyváženy 1x za 28 dní ve středu.
PLASTY – každý čtvrtek
(v ulici Náves, Horní Náves, Pod Vranovou, Smrková, Sadová, Na Čermu)
Do tohoto kontejneru je možné odkládat PET lahve (sešlápnuté, aby zabíraly co nejméně místa),
kelímky od jogurtů a podobně. Nepatří sem tvrdé plasty, novodury a pod. Je možné zde odkládat
hliník (např. obaly od plechovek). Na třídících linkách je hliník vytříděn.
Ke kontejneru se neodkládají polámané zahradní židličky, děravé kbelíky, autoplasty a
podobně. Pro tento odpad pořádá obecní úřad 2x ročně svoz objemného odpadu.
Kontejnery na plasty jsou vyváženy každý týden ve čtvrtek.
KONTEJNER NA TEXTIL, OBUV A HRAČKY
Kontejner se nachází u budovy pošty – ul. Štemberova. Odkládá se zde textil, párovaná nositelná
obuv a funkční hračky.
Kontejner je vyvážen 1 x za 14 dní nebo po naplnění.
ELEKTROODPAD, ZÁŘIVKY, ÚSPORNÉ ŽÁROVKY, LED SVĚTELNÉ ZDROJE
Na obecním úřadě jsou umístěny sběrné nádoby na tento odpad. V chodbě budovy se nachází box na
sběr použitých osvětlovacích zařízení. Zde se mohou odkládat použité kompaktní úsporné zářivky,
výbojky, trubicové zářivky do 40 cm nebo světelné zdroje s LED diodami, klasické, reflektorové či
halogenové žárovky nebo trubicové zářivky nad 40 cm.
Dále se v budově obecního úřadu nachází box, kde se odkládá vysloužilá malá elektrozařízení,
tužkové a knoflíkové baterie.
Boxy jsou vyváženy až po jejich naplnění.

BIOLOGICKÝ ODPAD – liché úterý (1x 14 dní)
V obci se nachází pět kontejnerů na biologický odpad, a to v ulici Pod Vranovou, Náves, Za Humny,
Na Čermu, Smrková. Do tohoto kontejneru patří zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a
zeleniny včetně citrusových plodů, skořápky vajec a ořechů, květiny, čajové sáčky, kávový odpad
včetně filtrů a ubrousků, tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, zemina z květináčů,
padané ovoce, seno a sláma, dřevěné piliny, hobliny a štěpky. Nepatří tam zbytky jídel živočišného
původu, jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, plasty, lepenka, papír, obaly, sklo, kovy, kameny,
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí,
jednorázové pleny, uhynulá zvířata. Kontejnery se nevyváží přes zimní období, neboť nejsou
v provozu kompostárny.
Větve mohou občané vyvézt po dohodě s obecním úřadem na místo určené ke sběru větví. Zde jsou
větve seštěpkovány.
JEDLÉ TUKY A OLEJE
U budovy obecního úřadu (u vchodu z ulice Štemberova) se nachází nádoba na sběr jedlých tuků a
olejů. Patří sem všechny rostlinné fritovací oleje a tuky uzavřené v plastových nádobách. Nádoba je
vyvážena po naplnění
OBJEMNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Obecní úřad dále zajišťuje pro občany 2x ročně ( většinou duben a říjen) svoz nebezpečného
odpadu (lednice, televizory, pneumatiky bez disků, AKU baterie, zářivky, odpady z použitých
nátěrových hmot, rozpouštědel a ředidel, ...) a svoz objemného odpadu (koberce, lina, matrace, ...).
KOV
V obci se nachází sběrna kovového odpadu na adrese Náves 33, Kyšice.

