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OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
OBEC ŠTÁBLOVICE 

 
Vážení občané, připravili jsme pro Vás souhrn informací, jak 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.  
 

Komunální odpad se třídí na složky: 
a) Biologické odpady rostlinného původu, 
b) Papír, 
c) Plasty včetně PET lahví, 
d) Sklo, 
e) Kovy, 
f) Nebezpečné odpady, 
g) Objemný odpad, 
h) Jedlé oleje a tuky, 
i) Textil, 
j) Směsný komunální odpad * 

 
* Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném  
    vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i). 

 

Místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (produkovaného nepodnikajícími 
fyzickými osobami): 
 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a plastových pytlů 
2) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro 

které jsou určeny. 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto STANOVIŠTÍCH:  
 
PAPÍR 
SBĚRNÉ HNÍZDO: MODRÉ NÁDOBY 

1. U PRODEJNY POTRAVIN 
2. U BUDOVY OÚ  
3.  DOLNÍ KONEC „U MOSTU" 

 
 
SKLO 
SBĚRNÉ HNÍZDO: ZELENÉ NÁDOBY 

1. U PRODEJNY POTRAVIN 
2. U BUDOVY OÚ  
3.  DOLNÍ KONEC „U MOSTU“ 
4.  U KAPLE – LIPINA 
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PLASTY 
MÍSTO (PYTLOVÝ SBĚR): DO ŽLUTÝCH PLASTOVÝCH PYTLŮ) 
       -  „PŘED SVÝM DOMEM“ - TERMÍNY SVOZU V URČENÉ DNY 
 
 
JEDLÉ OLEJE A TUKY 
SBĚRNÉ MÍSTO: ČERNÁ NÁDOBA S RŮŽOVÝM VÍKEM 

- U BUDOVY OÚ: TUKY VHAZOVAT V UZAVÍRATELNÝCH OBALECH (PET 
LAHVÍCH) 

 
TEXTIL 
 SBĚRNÉ MÍSTO: BÍLÝ KONTEJNER TEXTILECO 

- U BUDOVY OÚ 
 

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU 
MÍSTO: OBECNÍ KOMPOSTÁRNA  

- POZEMEK PARC.Č. 554/39 – k.ú. Štáblovice  
     (viz informace k provozu na webových stránkách obce) 

 
NEBEZPEČNÝ ODPAD  
MÍSTO: MOBILNÍ SBĚR 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát 
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo 
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou 
zveřejňovány na úřední desce, v místním rozhlase a na internetu.  
 
OBJEMNÝ ODPAD 
MÍSTO: MOBILNÍ SBĚR  
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na 

předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto 
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce, v místním rozhlase a na 
internetu. 
 
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do SBĚRNÝCH NÁDOB: 

- POPELNICE (objem 110 – 120 l, 240 l)  
Slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění. Odpad z popelnic je svážen jednou za 14 dní.  
Přihláška viz:  https://www.obecstablovice.cz/ke-stazeni.html  

 
 

Do sběrných nádob a na sběrná místa 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. 

 

https://www.obecstablovice.cz/ke-stazeni.html
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POUŽITÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Občané mohou také využít v průběhu roku možnosti odevzdání starých 
elektrospotřebičů v kompletním stavu (pračky, ledničky, televizory, drobné elektro) na 
sběrných místech společnosti Technické služby s.r.o. Opava, na ulicích Bílovecká, 
Hálkova a Přemyslovců.  
 
POZOR! Nelze zde odevzdávat velkoobjemový, nebezpečný aj. odpad! Elektroodpad je zde 
přijímán bezplatně, v množství přiměřeném pro průměrnou domácnost 
 
 
 

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! 


