
SBĚRNÉ MÍSTO 

Vážení spoluobčané, řepičáci. 

Kdo to vymyslel, jak tam budeme jezdit, co tam budeme dávat …a jiné otázky, které jsme během 
dvou týdnů slyšeli na adresu námi připravovaného Sběrného místa (dále jen SM) a na které se 
nyní pokusíme odpovědět. Kdo to vymyslel? Na to je jednoduchá odpověď – my a vy. Již asi rok 
monitorujeme chod místa na sběr bioodpadu a situace se stává čím dál tím horší a horší. 
Nejenom, že se na místo, kam patří JENOM větve odkládá domovní odpad, piliny, různé 
konstrukce se železem, staré desky ze skříní, ale i kořeny a odpad, který by měl jít vedle 
do silážní jámy. Dále jsou na tuto skládku voženy skoro celé stromky a jiné výtvory. Dalším 
faktorem je, že skládku začínali využívat i lidé, kteří z Řepice nejsou a v ranních hodinách 
vyváželi svůj odpad k nám. Odpad v silážní jámě musím říct a pochválit všechny, většinou 
odpovídá tomu, co tam patří a co se tam má vozit.  
Na konci září a počátkem října bude celé sběrné místo vyklizeno a vyčištěno od veškerého 
bioodpadu, který se tam nachází a následně PROVIZORNĚ oploceno. Je určena otvírací doba, 
kde náš zaměstnanec bude k dispozici a pomůže vám a poradí, kam svůj odpad můžete dát. Jak 
tam budeme jezdit? Jako do současné doby, celé sběrné místo bude průjezdné, větve 
a bioodpad budete moci složit či vyházet tam kam jste byli zvyklí. Touto cestou vás prosíme 
zkuste si naplánovat úpravy vašich zahrad tak, aby se to potkalo s provozní dobou. Já sám vím, 
že je to někdy obtížné, ale jinak to nepůjde a všichni to musíme pochopit. Z hlediska sběru bude 
sběrné místo nově sloužit i k sběru elektroodpadu. Velký odpad (skříně, pneumatiky atd.) bude 
nadále sbírán během dvou svozových termínů na jaře a na podzim, jako to bylo doposud. Co se 
tam bude dávat? 
SKLO – do zeleného kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!  ANO 
do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze 
dveří, dále sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. NE 
do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika 
do zeleného kontejneru také nepatří. 
PAPÍR – převážně modrý kontejner.  ANO časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami, 
bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku! NE uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný 
papír, termopapír (účtenky), použité dětské pleny 
PLASTY – patří do žlutého kontejneru. Zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je důležité 
jejich sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. spolu s plastovým odpadem se třídí i nápojové 
kartony. ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, 
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, 
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren 
sem vhazujeme v menších kusech. NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky. 
U těchto nádob jsme se začali potkávat s kusy drátů, starými sedačkami, dřevěnými deskami, 
záchody a jinými poklady, které sem vůbec nepatří. Dalším bodem je neustálý nepořádek v okolí 
těchto kontejnerů, který musí naši zaměstnanci neustále uklízet. V neposlední řadě se bude 
kontrolovat objemnost vámi tříděného materiálu. Co tím máme na mysli? Krabice od nádherné 
televize nepatří strčit do kontejneru – nedej bože ještě s polystyrenem – ale dá se doma v klidu 
upravit do relativně malého objemu, chce to čas a trpělivost. Kolikrát tam takové krabice byly, 
a my jako obec platíme za každý odvezený kontejner.  
ELEKTROODPAD – nově budete moci vozit do SM veškeré elektrické spotřebiče či součástky. 
BIOODPAD – listí, tráva, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky 
rostlin, piliny, štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, také kompostovatelné sáčky 
a pytle s certifikátem OK Compost (vyrobené z přírodních materiálů) – to vše do silážní jámy 
VĚTVE – prostor vedle silážní jámy 
JEDLÉ TUKY A OLEJE – v plastových nádobách, malá černá popelnic 
PROVOZNÍ DOBA SM – úterý od 8:00 do 12:00 hod, čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod a sobota 
od 8:00 do 12:00 hod. 
Všem moc děkujeme, že třídíte, má to smysl. Děláme to pro sebe a pro naše nejbližší okolí. 



 

 

 


