
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikatelé si zajišťují likvidaci odpadu dle zákona 185/2001 Sb.o odpadech ve vlastní režii, 
případně mohou po dohodě s obcí využít sběrný systém obce. 

 

Jak a kam s odpady v Šebestenicích v roce 2018 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o 

Hejdof 1666, 286 01  Čáslav 

IČO: 49356089, DIČ: CZ 49356089 

T: 327 314 394, 327 316 130, F: 327 316 131 

Email: sarka.kalivodova@avecz.cz 

Svoz směsného komunálního odpadu ( SKO) a svoz bioodpadu 
Odpad v popelnicích se vyváží od 1.1.2018 do 31.3. a od 1.12. do 31.12.2018 v pravidelných 
cyklech 1 x  týdně v zavedený svozový den v době od 600 do 22.00 hodin.  
V období od 1. 4. do 30. 11. 2018 dochází ke střídavému svozu SKO a BIO ze speciálních 
240 l nádob opatřených samolepkou, tzn. že jeden týden se bude svážet SKO a druhý týden 
BIOodpad. 
 1. svoz bioodpadu – 3. 4., následně každý sudý týden v úterý, poslední svoz 27. 11.  

Svozový den  v Šebestenicích  je úterý 

Svoz tříděného odpadu  
 

Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního 
odpadu snížíte množství odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady na 
odpad v obci, tj. výši poplatku na jednoho občana, který jste ze zákona a obecně závazné 
vyhlášky povinni platit. Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v zavedených cyklech. 

PLAST PAPÍR SKLO NÁPOJOVÝ KARTON 

LÉTO (IV-IX) PÁTEK – 
každý týden, ZIMA (X – III) 
PÁTEK – sudý týden 

STŘEDA – 1 x za  4 TÝDNY 
14.2., 14.3., 11.4. a poté 

každé 4 týdny 

Pátek 1x za 4 týdny – 
26.1.,23.2.,23.3.,… a poté 

každé 4 týdny 

ÚTERÝ 1 x za 4 TÝDNY 

30.1., 27.2., 27.3.,… a poté 
každé 4 týdny 

 
Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na tříděné 
odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a 
znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické požadavky. 
 
Sběrný dvůr (skládka) 
 

Zde máte možnost v průběhu roku zdarma vyseparované složky komunálního odpadu (sklo, 
plasty, papír, železo) a elektroodpad přijímaný v rámci zpětného odběru. Ostatní odpad za 
úhradu. Sběrný dvůr je provozován v areálu společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., 
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav. Tento odpad od Vás bude přijat po prokázání totožnosti 
občanským průkazem. Zařízení je Vám k dispozici 5 dní v týdnu a to: Pondělí až Pátek 700 – 16.30 

Detailní informace o způsobu třídění naleznete na stránce www.jaktridit.cz či www.ekokom.cz 




