
Vážení občané, 
systém nakládání s odpady ve Vacově má jistá pravidla. 

Jak třídit odpady - aneb kam s nimi v obci Vacov 

Odpady z domácností lze rozdělit na několik skupin: 

1. Tříděné odpady  
2. Nebezpečné odpady 
3. Velkoobjemové odpady 
4. Elektroodpady a odpady podléhající zpětnému odběru 
5. Stavební odpad 
6. Baterie, akumulátory 
7. Pneumatiky 
8. Směsný komunální odpad 
9. Kovy a kovové obaly 
10. Oděvy, obuv , textil 
11. Jedlé oleje a tuky 
12. Bioodpad 

Popis některých skupin: 

1. Tříděné odpady – jsou to odpady, které lze dalším dotříděním upravit na druhotnou 
surovinu, popřípadě zpracovat na jiný výrobek. Jedná se o sklo, papír, plasty, 
nápojový karton tzv. tetrapack (obaly od džusů, vína, mléka a podobně), železo 
a barevné kovy, kovové obaly. 

2. Nebezpečné odpady – odpady, které jsou v katalogu odpadů označeny jako 
nebezpečné, a které svojí povahou mohou ohrozit životní prostředí např. obaly 
se zbytky barev, zbytky léků, obaly od motorových olejů a  podobně. 

3. Velkoobjemový odpad – obecně odpad komunálního charakteru, který se nevejde 
do popelnice např. nábytek, koberce, linolea, umyvadlo a podobně 

4. Elektroodpad – vysloužilé jakékoliv elektrozařízení – zjednodušeně řečeno cokoliv 
co má v sobě motor nebo je na elektriku či akumulátory tj. včetně plastových dětských 
hraček. Tento odpad podléhá režimu zpětného odběru u prodejců a nebo je jej možno 
odevzdat na místech k tomu určených. 

5. Stavební odpad – odpad vzniklý při stavební činnosti tj. suť, střešní krytiny, 
sádrokarton a podobně. 

  

1. TŘÍDĚNÉ ODPADY 

U nás je tříděný sběr, to znamená sklo, papír, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, 
kovů a kovových obalů realizován pomocí  kontejnerů  1x týdně (stanoviště uvedeny v příloze 
OZV a na webu obce) a je možno též odkládat ve sběrném dvoře Vacov – Šáry. 

PAPÍR 

je u  nás sbírán pomocí kontejnerů, které mají modrou barvu: 



PATŘÍ tam noviny, časopisy, papírové obaly, např. krabičky od čaje, sýrů, čisté pytlíky 
od cukru, mouky a podobně, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír, 
skartovaný papír. Papírový obal je zpravidla označen PAP nebo číslem 20 - 39. 

Z časopisů a dokumentů není třeba odstraňovat kancelářské svorky. 

Z obálek není třeba vytrhávat fóliové okénko. Zpracovatelé mají zařízení, která si 
s fóliovými okénky poradí za vás.  

NEPATŘÍ tam papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, 
voskovaný papír, termopapír, kopírovací papír, samopropisovací papír, dehtový papír, obaly 
ze směsi papíru a jiného materiálu (např. tetra-pak). Pro další zpracování je vhodný pouze 
papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný nebo od bláta. 
 

SKLO  

Skleněný odpad se v přírodě nerozkládá a dá se recyklovat donekonečna !!! 

U nás je sbíráno odděleně, tedy bílé a barevné pomocí kontejnerů.  

Do kontejnerů na bílé sklo (bílý kontejner): 

PATŘÍ veškeré obalové sklo ČIRÉ např. kompotové sklenice, flašky od nápojů, lihovin 
a podobně, tabulové sklo.  Označení skla je GL, 70, 71, 72 

NEPATŘÍ např. bílá flaška od Malibu, jakékoliv barevné sklo a tabulové sklo. 

Do kontejnerů na barevné sklo (zelený kontejner): 

PATŘÍ veškeré ostatní barevné skleněné obaly a tabulové sklo. 

NEPATŘÍ autoskla, drátoskla, porcelán, keramika, zrcadla. Tyto materiály je nutno odložit 
do směsného komunálního odpadu, nelze je recyklovat. 
 

PLAST + PET lahve  

jeho sběr je realizován pomocí kontejnerů, které mají žlutou barvu. 

PATŘÍ tam plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly 
od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly 
od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků. S ohledem na možnost dotřídění a frekvenci 
svozu v naší obci je nutno odkládat obaly maximálně čisté beze zbytků potravin. Dále nelze 
odkládat plastové obaly např. kelímky s víčkem z jiného materiálu např. hliník, papír 
a podobně. Obaly z plastu jsou na výrobcích označeny obvykle takto PE-HD, PE-LD, 
HDPE, LDPE, PP, PS, PET nebo čísly se značkou recyklace a to čísly 1, 2, 4, 5, 6 - 19. 



Kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin není nutné důkladně vymývat! Drobné 
znečištění nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek 
nečistot bude odstraněn při dalším zpracování. 

Stejně tak není nutné důkladně vymývat plastové obaly od kosmetiky. Stačí zbytky 
kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při 
dalším zpracování.  

PET lahve je nutno sešlápnout. Nesešlápnuté lahve jsou objemné a tím zdražují přepravu, 
komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Mohou se vhazovat s etiketou i 
víčkem !!! 

NEPATŘÍ tam obaly označené číslem 3 popřípadě PVC, to jsou například bakelit, guma, 
PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky, vodovodní trubky, plastové obaly 
od chemikálií olejů a barev, ubrusy, obaly od léků tzv. blistry (jsou vyrobeny z PVC), 
plastové obaly znečištěné od potravin nebo v kombinaci s hliníkem, obaly od oleje (ani 
kuchyňského, pokud není láhev vymytá) 
 

NÁPOJOVÉ KARTONY (obaly na bázi Tetra-Paku) 

se také sbírají do kontejnerů na plasty (žluté barvy): 

PATŘÍ  tam Tetra-pak, krabice od džusů, mléka, vína. Nutno je sešlápnout.  
Označení obalů je většinou C/PAP  81, C/PAP/ALU 84, C/PE 84.. 

NEPATŘÍ měkké sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), obaly se zbytky 
potravin a nápojů a jakoliv znečištěné nápojové kartony, ani jiné kombinované obaly, 
papírové kartony a podobně. 

 

2. NEBEZPEČNÉ  ODPADY 

Vyhozením tohoto odpadu do směsného komunálního odpadu nebo někam do lesa, 
dochází k výraznému zatížení životního prostředí, neboť z těchto materiálů se uvolňují 
jedy, které přírodu trvale a dlouhodobě poškozují. 

Lze odevzdat pouze ve sběrném dvoře Vacov – Šáry.  

Jedná se o plechovky se zbytky barev, zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a jim podobné 
a další nebezpečné odpady.  

Obaly od motorových olejů odevzdávejte u benzínové pumpy, případně na sběrném dvoře. 

Sběrný dvůr není k dispozici fyzickým osobám, podnikající v oborech, které produkují tyto 
odpady - akumulátorové baterie, , olejové a naftové filtry, plastové kanystry se zbytky olejů a 
dalších kapalin do automobilů a dalších vozidel,  plechovky se zbytky barev a ředidel…. 



Likvidace těchto odpadů musí řešit přímo smlouvou s oprávněnou osobou na likvidaci těchto 
odpadů. 

Léky odevzdávejte v lékárnách, kde je bezplatně převezmou k likvidaci. 

 

3. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Možno odložit pouze ve sběrném dvoře.  

PATŘÍ sem starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny (linolea 
koberce…., sanitární keramika (umyvadla, toalety).   

Velké kusy nábytku je třeba co nejvíce demontovat!!! 

NEPATŘÍ sem - v žádném případě komunální odpad!!!! 

 

4. ELEKTROODPAD 

Povinností prodejců při prodeji elektrospotřebiče je od zákazník převzít zdarma vysloužilý 
výrobek. 
Spotřebiče je také možno odevzdat ve sběrném dvoře.  

 

5. STAVEBNÍ ODPAD 

Možno odložit pouze ve sběrném dvoře za těchto podmínek. 

Stavební a demoliční odpad (bez příměsí lepenky, azbestu apod...) vznikající při demoličních 
a stavebních pracích od osob, které v tomto oboru nepodnikají je zpoplatněno dle ceníku, 
který je na webu obce. 

Najednou můžete odložit maximálně 100 kg tohoto odpadu. Celková maximální 
hmotnost od jednoho poplatníka činí 500 kg/poplatníka/rok. 

POZOR!!! 
Likvidace stavebního a demoličního odpadu ve velkém množství ( beton, cihly, tašky 
a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající 
při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb)  je možná pouze na řízených 
skládkách v našem případě Vodňany, nebo Libínské sedlo. Případné přistavení kontejneru je 
možno si objednat např. u firmy Rumpoldu Vodňany nebo u firmy Technické služby 
Prachatice.  

 



6. BATERIE, AKUMULÁTORY 

Lze zdarma odevzdat ve sběrném dvoře Vacov – Šáry. 

 

7. PNEUMATIKY  

Všechny autoservisy jsou povinny odebrat pneumatiky od občanů zdarma.  
Na sběrném dvoře je také možno odevzdat pneumatiky bez disků, ale za úplatu.  

Ceník je k dispozici na webu obce.  

  

8. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ  ODPAD 

Jedná se o veškerý ostatní odpad produkovaný domácnostmi, který zatím nelze recyklovat 
tzn.  nelze zařadit do výše uvedených skupin. Odkládá se do popelnic, které jsou vyváženy 1x 
za týden, vždy ve čtvrtek. 

PATŘÍ tam v podstatě všechny drobné odpady, které se nedají recyklovat, nepatří do 
sběrného dvora a nejsou nebezpečným odpadem. Dále pak věci, které zdánlivě patří do 
tříděného odpadu, ale už se recyklovat nedají (např. rulička od toaletního papíru, papírová 
plata od vajec) anebo jsou znečištěné (např. tuba od zubní pasty).  

Je většinou označen C/PAP 81, C/PAP/ALU 84, C/PE 84, C/různé 80, 82, 83, 85, 
90-92, 95-98, BOPP, ABS 9. 

NEPATŘÍ tam recyklovatelný odpad, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad (např. 
nábytek), tráva, klacky, baterie, tonery, zářivky, pneumatiky, elektronika…) 

 

9. KOVY A KOVOVÉ OBALY 

Jejich sběr je realizován pomocí kontejnerů, které mají šedou barvu s popisem KOVY. 

Lze též odevzdat ve sběrném dvoře Vacov – Šáry. 

PATŘÍ tam plechovky od nápojů od potravin, plechovky od kočičího a psího žrádla,  prázdné 
kovové tuby,  hliníková víčka od jogurtů a jiných mléčných výrobků…. 

Je označen FE 40, ALU 41 

NEPATŘÍ tam kovové obaly se zbytky potravin či látek uvnitř, plynové kartuše a bomby. 



10. TEXTIL, OBUV, ODĚVY 

Lze odevzdat ve sběrném dvoře na určené místo jako odpad. 

Mimo to bude obec i nadále organizovat charitativní sbírky, kde bude možno odevzdat 
zachovalý textil, obuv a oděvy pro potřebné. 

 

11.  JEDLÉ  OLEJE A TUKY 

Použitý olej je možné odevzdat do nádob, jejichž umístění je uvedeno v příloze č. 2 obecně 
závazné vyhlášky nebo ve sběrném dvoře na určené místo. 

 

12. BIOODPAD 

Bio odpad je biologický odpad, který nepřišel do kontaktu s produkty živočišného původu a  
nebyl znečištěn nebezpečnými látkami.  

Ve Vacově se soustřeďuje do velkoobjemových kontejnerů na stanovištích, jejichž seznam je 
uveden v příloze této vyhlášky a je dostupný na webových stránkách obce.  

Je možné k jeho soustřeďování použít i domácí kompostéry nebo zřídit kompost a vzniklou 
zeminu (kompost) použít v domácnosti do truhlíků s květinami nebo na zahrádce. 

PATŘÍ tam rostlinné smetky (listí, drobné větvičky), drny, posečená tráva, menší větve, 
plevel, spadané ovoce, seno, sláma, zbytky a slupky ovoce i zeleniny, vaječné a ořechové 
skořápky, kávová sedlina, zbytky vlasů, vousů, popel ze dřeva, listí, větvičky, drny, trus 
býložravých zvířat (morčat, králíků), hlína, piliny, kůra.  
 
NEPATŘÍ tam maso, kosti, plasty, sklo, kameny, sutě, chemické látky a obaly, pytlíky z 
vysavače, textil, cigarety, pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, olej 
 
 

 

 


