
Jak je to v Rybništi s odpadem a jeho tříděním 
 
Komunální odpad se dělí na: 

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojový karton, sklo, plast, včetně PET lahví, textil, kovy, 

použité jedlé oleje a tuky 

b) objemný odpad 

c) nebezpečné složky komunálního odpadu 

d) biologicky rozložitelný odpad 

e) směsný odpad 

 

Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle písm. a), b), c), d). 

 

 

Shromažďování tříděného odpadu 
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a pytlů 

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:  u budovy Obecního úřadu Rybniště 

u samoobsluhy v Rybništi 

u domu č.p. 233-237 v Rybništi (Hangár) 

u domu č.p. 97 v Nové Chřibské 

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: modrá barva = 

papír; žlutá barva = plast; zelená barva = sklo; bílá barva = textil 

4. Pytle (oranžové, zelené) na tříděný odpad jsou k dispozici na Obecním úřadě Rybniště  a 

odkládají se do sběrového dvora umístěného vedle budovy Obecního úřadu Rybniště, a nikoliv 

ke kontejnerům na separovaný odpad, které jsou umístěny na opačné straně budovy 

obecního úřadu. 

5. Pytel na tříděný odpad je zdarma, u nemovitostí bez popelnice či černého pytle je za 5,- Kč. 

6. Do pytlů na tříděný odpad lze odděleně ukládat: papír, nápojové kartony, lahvové sklo, plasty, 

kovy 

 
 Vysloužilá elektrozařízení (lednice, pračky, myčky, drobné kuchyňské a domácí 

elektrozařízení, hobby nářadí, televize, rádia, počítače apod.) a baterie lze odevzdat zdarma 
do sběrového dvora umístěného vedle budovy Obecního úřadu Rybniště 

 

 Vysloužilé žárovky a úsporné zářivky do koše ani do popelnice nepatří, lze je vkládat do malé 
sběrné nádoby umístěné v zádveří budovy Obecního úřadu v Rybništi 
 

 Kovový odpad lze odevzdat zdarma do sběrového dvora umístěného vedle budovy Obecního 

úřadu v Rybništi nebo do provozovny sběrných surovin – v okolních obcích a městech.   

             

 Použité oleje a tuky z domácností a nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, 

plechovky od barev a chemikálií, autobaterie...) se odevzdávají zdarma ve sběrném dvoře, 

který je umístěn vedle budovy Obecního úřadu v Rybništi. 

 

 Biologicky rozložitelný odpad lze ukládat do zapůjčených kompostérů nebo je možné 

objednat přistavení kontejneru. 

 
 
 
 



 
Sběr a svoz objemného odpadu 

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 

sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …) a lze hoodevzdávat ve sběrném dvoře, 

který je umístěn vedle budovy Obecního úřadu Rybniště.  

2. Ceny za ukládání odpadu do velkoobjemového kontejneru: 

Křeslo:     150,-Kč 

Gauč, dvojkřeslo:   300,-Kč 

Válenda, postel:   300,-Kč 

Skříň do 1 m výšky:   150,-Kč 

Skříň nad 1 m výšky:   300,-Kč 

Pneumatiky z osobního automobilu:   50,-Kč/ks 

            Biologicky rozložitelný odpad:  200,-Kč/m3 

Úhrada za 1 kg objemného odpadu výše neuvedeného je 4,-Kč. 
3. Svoz objemného odpadu lze také zajistit po předchozí dohodě se zaměstnanci Obecního úřadu 

Rybniště.  

 

 
Shromažďování směsného odpadu 

1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. 

2. Typizované sběrné nádoby: 

• popelnice 80 l (cena za týdenní vývoz je za jedno svozové období, to jest ½ roku           

1144,-Kč a za čtrnáctidenní vývoz je cena za jedno svozové období 572,- Kč)     

• popelnice 110/120 l (cena za týdenní vývoz je za jedno svozové období, to jest  ½ roku 

1716,-Kč a  za čtrnáctidenní vývoz je cena za jedno svozové období 858,- Kč) 

• igelitové pytle s logem svozové firmy – cena je 66,-Kč/kus - určené ke shromažďování 

směsného komunálního odpadu, nelze do nich shromažďovat popel 

3. Svozové období je letní (od 1.5. do 31.10.) a zimní (od 1.11. do 30.4.) 

4. Vývozy popelnic je možné objednat i v průběhu svozového období s dopadem na cenu svozu 

 

 
Nakládání se stavebním odpadem 

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 

2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 

3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat velkoobjemový kontejner u svozové firmy   

(AVE Rumburk, firma Machač Chřibská, Marius Pedersen – EKO servis Varnsdorf a.s. ...). 

 

 

 

 

 


