
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU PŘÍMO OD RODINNÝCH DOMŮ – NOVÁ SLUŽBA 
 
Provozovatel systému svozu firma 
EKOLA České Libchavy s.r.o.  se 
rozhodl od května 2014 nabídnout 
obyvatelům rodinných domů novou 
službu sběru tříděného odpadu 
formou pytlovaného sběru. V týdnu 
od 31.3.2014 bude provozovatel 
svozu distribuovat zdarma přímo 
každé bytové jednotce v rodinných 
domech pytle na plast (žluté) 12 
ks/rok a pytle na papír (modré) 12 
ks/rok . Pytle na nápojové kartony 
(oranžové) jsme získali z podpory 
firmy Ekokom a budou k dispozici 
zdarma zájemcům na odboru 
životního prostředí Městského úřadu 
v Ústí nad Orlicí v množství 1 balení 
(25 ks)/2 roky na bytovou jednotku. 
  
Občané budou moci pytle s vytříděným plastem a papírem v barevně odlišených pytlích umístit 
v den svozu před dům. Svoz pytlovaného sběru bude probíhat jednou za čtyři týdny, vždy odděleně 
v pondělí papír a ve středu plast a nápojové kartony. Termíny 2014 jsou níže v tabulce. 
 

 
 
Pytlovaný sběr tříděného odpadu již nyní provádí v rámci soutěží žáků i některé naše základní školy. 
Např. v základní škole v Kerharticích zvítězil žák se sesbíranými úctyhodnými 3500 ks 
plastových lahví! Každý rok tak rádi podobné snahy žáků našich škol oceňujeme knihami 
s přírodovědnou tématikou z rozpočtu odboru životního prostředí.  
 
Věříme, že i rodiče našich žáků ocení další novou formu třídění odpadu s pomyšlením, že každé 
1% váhy, které se z popelnic ve městě vytřídí šetří cca. 56 tisíc Kč z rozpočtu města, tedy našich 
daní. 
 

Mgr. Jiří Holubář - místostarosta města Ústí nad Orlicí 
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí 

Ing. David Černý - ředitel EKOLA České Libchavy s.r.o. 

2014 Papír Plast Nápojové kartony 
květen 5.5. 7.5. 7.5. 

červen 2.6.  a 30.6. 4.6. 4.6. 

červenec 28.7. 2.7. a 30.7. 2.7. a 30.7. 

srpen 25.8. 27.8. 27.8. 

září 22.9. 24.9. 24.9. 

říjen 20.10. 22.10. 22.10. 

listopad 17.11. 19.11. 19.11. 

prosinec 15.12. 17.12. 17.12. 

Kontaktní telefonní číslo 

465 461 500 


