
Odpadové hospodářství obce Orel – třiďme odpad! 

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám aktuální informace o nakládání s odpady 

v naší obci. Už na první pohled je odpadové hospodářství komplikovaná záležitost 

svázaná mnoha předpisy. To nepodstatnější je však úplně prosté: musíme si uvědomit, 

že třídit odpad má smysl. Zodpovědné nakládání s odpady nejenže pomůže šetřit příro-

du, ale současně je pro obec důležité z právního i ekonomického hlediska. Blíží se totiž 

doba ukončení skládkování a na tuto situaci bychom měli být připraveni.  

Máme několik nápadů, jak odpadové hospodářství v naší obci zlepšit. Ukáže čas, 

co vše je reálné. Záleží také na tom, jak bude fungovat spolupráce obce a občanů. 

Konec skládkování je prozatím stanoven na rok 2024, ale už nyní Ministerstvo ži-

votního prostředí připouští posun pro rok 2030. Pod zemí končí v Česku každoročně 

neuvěřitelných 2,5 milionu tun komunálního odpadu. Přitom záleží jen na nás, jaké 

složení má obsah naší popelnice a zda neposíláme na skládku také to, co je možné dále 

recyklovat. Je třeba si rovněž uvědomit, že správným tříděním jsme schopni snížit po-

platky za svoz komunálního odpadu. Stojí za zmínku, že při vyšším poměru vytříděnos-

ti získáme vyšší odměny od společnosti EKO-KOM (jedná se o sklo, plast, papír a v 

budoucnu kovové obaly, které bychom měli mít možnost třídit od září tohoto roku). 

Pravidla pro sběrné místo 

Sběrné místo je určeno pro odběr a dočasné ukládání vybraných složek komunál-

ních odpadů, a to mimo nebezpečných složek. Půjde o odpady vzniklé na území obce 

Orel, které mají původ v činnosti fyzických osob a za jejichž původce se považuje obec. 

Sběrné místo není určeno pro podnikatelské subjekty a jiné právnické osoby. 

Obec Orel se stává vlastníkem odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady a 

jejich příslušné složky odloží na místě k tomu určeném. Odpady lze bezplatně ukládat 

ve sběrném místě jen v případě, jestliže je občan v Orli přihlášen k trvalému pobytu, je 

plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky a tento poplatek uhradil.  

Občanům obce jsou pro odložení jednotlivých komodit vytříděných odpadů k dis-

pozici kontejnery ve sběrných hnízdech v katastru obce a v nově vybudovaném sběr-

ném místě. V prostoru sběrného místa jsou uloženy kontejnery na určené druhy odpadů. 

Odpovědná osoba provádí vizuální kontrolu přiváženého odpadu a určuje, kam má 



být odpad uložen. Obec Orel si vyhrazuje právo, aby odpovědná osoba mohla odmít-

nout odpad za předpokladu, že odpad neodpovídá komunálnímu odpadu nebo je nebez-

pečný. Ukládání odpadů je prováděno přímo občany, kteří budou odpady třídit do pří-

slušných kontejnerů dle druhu a pokynů pověřené obsluhy sběrného místa. V případě 

ukládání velkoobjemového odpadu je odpovědná osoba oprávněna požádat občany o 

demontáž odpadu na menší díly. Občané obce ukládají odpad na vlastní riziko a nebez-

pečí, přičemž odpovědná osoba provádí pouze dohled a vydává pokyny k uložení. 

Pověřená obsluha je oprávněna vyzvat občana k předložení občanského průkazu z 

důvodu zjištění místa bydliště. Občané se budou vždy řídit pokyny pověřené obsluhy. 

 

 

Jak možná vypadají naše popelnice? 

 



Odpady shromažďované ve sběrném místě Obecního 

úřadu Orel 

Objemný komunální odpad  

Objemný komunální odpad, který nelze vzhledem k jeho tvaru, hmotnosti a obje-

mu umístit do popelnic. Jedná se zejména o následující odpad: matrace, koberce, peři-

ny, polštáře, deky, lina, kusy nábytku, textilní odpad, boty, lyže, sáňky, velkoprostorové 

plachty, WC, umyvadla, vany, lustry atd.  Nepatří sem stavební odpad nebo zemina. 

Zpětný odběr elektrozařízení 

Ve sběrném místě lze bezplatně odevzdat vysloužilé elektrozařízení – televize, rá-

dia, počítače, autorádia, drobné elektrozařízení, dom. nářadí, lednice, pračky, mrazáky, 

mikrovlnné trouby, vysloužilé baterie atd. Vysloužilé elektrozařízení musí být ode-

vzdáno kompletní! 

Za bývalým obecním úřadem bude umístěn červený stacionární kontejner pro ma-

lá elektrozařízení a baterie. 

 Spolupracujeme s několika kolektivními systémy zabývajícími se zpětnou li-

kvidací elektrospotřebičů – Asekol, Elektrowin a Ecobat. 

Oděvy 

Lze ukládat do kontejneru pro zpětný odběr oblečení, obuvi a hraček. Vše čisté, 

oblečení srovnané a svázané do komínku, hračky nepoškozené. Nyní je kontejner umís-

těn u obchodu, později se přesune za bývalý obecní úřad. 

Papír a karton 

Papír a karton odebíráme odděleně a bez příměsí plastových prvků. Tento sběr, 

pokud bude určen pro děti ze školky či školy do soutěže ve sběru papíru, prosím přines-

te zvážený. Veškerý výtěžek z prodeje bude předán ZŠ a MŠ Orel. 

Sklo 

Bílé, barevné a tabulové sklo bude shromažďováno do příslušného sběrného kon-

tejneru. Do kontejneru nepatří porcelán, zrcadlo, drátosklo, autosklo. I nadále je možno 

sklo ukládat do kontejneru na sběrných hnízdech. 

 

Plasty 

Shromažďování plastů bude probíhat stejně jako u skla nadále na sběrných hníz-



dech. Zde jsou pro plasty připraveny kontejnery – zvony. Vzhledem k tomu, že jejich 

otvory nevyhovují našim požadavkům, budou zvony upraveny instalací větších vhozů. 

Dále budou hnízda posílena o další kontejnery.  Pokud někdo shromažďuje doma plasty 

do pytlů, které se nevejdou do zvonu, je možné je uložit ve sběrném místě. 

Rostlinné oleje 

„Do kanalizace tuky nepatří, chraňte si svůj majetek.“ Ve sběrném místě bude 

umístěna plastová nádoba, do které Vám bude umožněno ukládat upotřebené potravi-

nářské oleje a tuky v pevných obalech (v PET lahvích, kanystrech) – vychladlé a přece-

děné. 

Biologicky rozložitelný odpad 

Je třeba ukládat do kontejnerů umístěných na místním fotbalovém hřišti a za že-

lezničním přejezdem do Skály. Jedná se o rostlinný odpad prostý všech příměsí.  

 

Co PATŘÍ do kontejneru na bioodpad: 

• tráva, seno, sláma, listí, trus a podestýlka býložravců 

• hobliny, piliny z nelakovaného a chemicky neošetřeného dřeva, štěpka, kůra a 

dřevěný popel (vychladlý) 

• nevykvetlý plevel, zbytky květin a zemina z květináčů 

• skořápky ořechů a vajec, zbytky pečiva a obilovin 

• zbytky ovoce a spadané ovoce 

• zbytky zeleniny a zbytky jídel rostlinného původu 

• čajové sáčky a kávová sedlina 

 

 

Co NEPATŘÍ do kontejneru na bioodpad: 

• větve a pařezy 

• tekuté a mastné potraviny 

• maso, kosti, kůže, oleje a tuky 

• živočišné zbytky a uhynulá zvířata 

• trus a podestýlka masožravců 

• uhelný popel 

• rostliny napadené chorobami 

• biologicky nerozložitelný odpad 

 

Prosíme Vás, nevhazujte bioodpad v igelitových sáčcích a taškách! 



Větve  

Větve ze stromů a keřů do průměru deseti centimetrů mohou občané ukládat na 

NOVÉM shromaždišti za železničním přejezdem do Skály. Prosíme Vás o laskavost, 

rozdělujte větve na listnaté a jehličnaté. Pařezy, prkna a trámy na uložiště větví nepatří. 

Kovy 

Veškeré kovové odpady neznečištěné závadnými látkami, včetně plechovek od 

potravin a nápojových plechovek. Vše neznečištěné potravinami a chemickými látkami. 

V budoucnu sběrná hnízda rozšíříme o kontejnery na kovové obaly, čisté plechovky od 

potravin a nápojů. 

Pneumatiky 

Pneuservisy a prodejci pneumatik jsou povinni odebírat použité a vyřazené pneu-

matiky bez nároku na úplatu od zákazníka po celou provozní dobu a bez vázání odebrá-

ní použitých pneumatik na nákup nových pneumatik. Jelikož víme, že tento systém 

zpětného odběru ještě nefunguje tak, jako například u elektrozařízení, je sběrné místo 

připraveno od Vás pneumatiky z osobních a dodávkových vozidel odebrat. 

Zpětný odběr pneumatik zajišťuje nezisková společnost s ručením omezeným ELT 

Management Company Czech Republic (Eltma). Veškeré informace i síť sběrných míst 

získáte na www.eltma.cz. 

Odpady NEshromažďované ve sběrném místě Obecní-

ho úřadu Orel 

Odpady z provozu motorových vozidel 

Občanům doporučujeme nechávat odpady vzniklé při opravě a údržbě motorových 

vozidel (oleje, filtry, brzdové kapaliny, chladicí směsi a jiné závadné látky) příslušným 

servisům, které jsou na nakládání s výše uvedenými odpady odborně zařízeny.  

 

Léky 

Nepoužité a vyřazené léky odevzdávejte zpět do lékáren. 

Stavební odpady a zemina 

Cihly a jejich úlomky, zbytky tvárnic, betonové zbytky, střešní krytina a její 

úlomky, dlažby, obklady a zemina nejsou komunálními odpady a jejich materiálové 

využití, odstranění či uložení řeší původce sám. 



Sběrné místo bude uvedeno do provozu od 1. 6. 2019. 

Zprovoznění sběrného místa je pro nás věc nová, a tak Vás žádáme o shovívavost. 

Bližší informace o sběrném místě získáte i na internetových stránkách obce Orel. 

Nové kontejnerové „hnízdo“ 

V nejbližší době bude za bývalým obecním 

úřadem zbudována nová plocha pro kontejnery. 

Kromě běžných kontejnerů na plasty a sklo sem 

bude přemístěn kontejner na textil a hračky, 

přibude kontejner na drobné elektro. Do bu-

doucna zde bude umístěn i kontejner na ple-

chovky a další kovové obaly.    

Sběrný dvůr Slatiňany 

Sběrný dvůr pro obec Orel dále zabezpečuje firma Recycling – kovové odpady a.s. 

– provozovna Slatiňany, kde můžete ukládat odpad jako doposud, nebo odpady, které 

nelze uložit ve sběrném místě obce Orel.  

Otevírací doba sběrného dvoru Slatiňany: 

Po – Pá: 6:00 – 16:00 

So:  8:00 – 12:00 

Naše plány 

Jak už jsme uváděli výše, sběrná hnízda budou obohacena o další kontejner na 

plast a také o kontejner na kovové odpady, který nám doposud na sběrných místech 

chyběl. Vyřešíme i velikost vhozu u kontejnerů pro plast. Nadále se budeme věnovat 

bioodpadům, mimo jiné zvažováním vybudování vlastní kompostárny, kde bychom 

bioodpad přetvořili na živiny hodnotného kompostu. Předpokládáme, že uvedené no-

vinky budeme financovat z dotací, proto nyní nejsme schopni uvést přesný termín reali-

zace. Jak nám ukazuje výše uvedený obrázek, 65 % obsahu naší popelnice lze recyklo-

vat. Tento procentuální poměr byl vypracován podle odborných studií. My však pevně 

věříme, že se od tohoto republikového průměru odkláníme a že recyklovatelný odpad z 

popelnic postupně mizí. 

Děkujeme všem občanům, kterým není příroda lhostejná a kteří se aktivně 

zapojují do třídění svého odpadu. 

 



Základní informace pro občany o sběrném místě 

Umístění 

Orel 38, 538 21 Slatiňany, areál obecního úřadu 

Provozovatel 

Obec Orel, Orel 38, 538 21 Slatiňany, IČO: 00270636 

Odpovědná osoba: 

Tomáš Kábele 

Otevírací doba:  

Středa: 15.00–17.00 

Po domluvě s odpovědnou osobou lze i mimo otevírací dobu. 

Důležitá telefonní čísla: 

Obecní úřad  469 681 408 

Hasiči 150 

Záchranná služba 155 

Policie 158 

IZS 112 

 



 


