
 

OBECNÍ ÚŘAD PROBOŠTOV  

Náměstí Svobody 700, 417 12  Proboštov 

Místa určená k odkládání komunálních odpadů 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob 

Dokument doplňující obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, 

 kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 

  

 

 

 

 

 
Biologicky 

rozložitelný 

odpad 

1. do hnědých plastových nádob o objemu 

120 nebo 240 litrů s nápisem 

„BIOODPAD“ přidělených k příslušnému 

objektu; 

Vývoz nádob:  

1x 7 dnů od 1. dubna od 30. listopadu 

1x měsíčně od 1. prosince do 31. března 

následujícího roku (termíny svozů budou 

upřesněny v průběhu roku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. do velkoobjemových kontejnerů 

umístěných na stanovištích zvláštních 

sběrných nádob 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob (kontejnerů): 

zahrádkářská kolonie pod hrází 

(příjezd ze Sobědružské ulice) 

přistaven celoročně  

hala Na Lučinách a Přítkov 

 

 
Papír 

 

 

1. do zvláštní sběrné nádoby modré barvy o 

objemu 120 lit, 240 lit ,1100 lit nebo 

do modře zbarvené části (120 lit 

2. ) zvláštní sběrné nádoby (tzv. duo-nádoba 

žlutomodré barvy) přidělené 

k jednotlivým objektům 

 

 

3. do zvláštních sběrných nádob modré 

barvy o obsahu 1100 lit umístěných na 

stanovišti zvláštních sběrných nádob 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob: 

hala Na Lučinách,  

Proboštovská– u Sokolovny  

Krátká  

 

 
Plasty 

 

 

 
 

1. do zvláštní sběrné nádoby žluté barvy o 

objemu 120 lit, 240 lit ,1100 lit nebo do 

žlutě zbarvené části (120 litrů) zvláštní 

sběrné nádoby (tzv. duo-nádoba 

žlutomodré barvy) přidělených 

k jednotlivým objektům 

 

 

2. do zvláštních sběrných nádob žluté barvy 

o obsahu 1100 lit umístěných na 

stanovištích zvláštních sběrných nádob 

 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob: 

hala Na Lučinách 

Proboštovská – u Sokolovny 

Krátká  

 



Vývoz duo-nádob a samostatných nádob na papíry a plasty 1x 14 dnů - pondělí sudý týden 
 

V případě, že tyto nádoby kapacitně nestačit, je možné plasty s kovy a papír uložit k nádobě v den 

vývozu: Plasty a kovy vložte do pytle. Velké papírové krabice rozložte a převažte. 

 

 
Sklo 

 

 

do zvláštních sběrných nádob zelené barvy o 

obsahu 1100 lit umístěných na stanovištích 

zvláštních sběrných nádob. 

 

Vývoz nádob:  

Kontejnery jsou vyváženy na základě výzvy  

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob: 

Březový háj, Dělnická, Kpt. Jaroše, 

Krátká, Na Lučinách, Na Pěnkavce, 

Na Šindelce, Proboštovský sad, 

Proboštovská, Přítkovská, 

Sobědružská, Šeříková, U Vodárny, 

Zemská, Přítkov 

 

 

 

 
Kovy 

 

 

1. do zvláštních nádob o objemu 240 

litrů s nápisem „KOVY“ na 

stanovištích zvláštních sběrných 

nádob 

Vývoz nádob:  

Nádoby jsou vyváženy na základě výzvy 

  

2. do zvláštní sběrné nádoby žluté barvy 

o objemu 120 lit, 240 lit ,1100 lit nebo 

do žlutě zbarvené části (120 litrů) 

zvláštní sběrné nádoby (tzv. duo-

nádoba žlutomodré barvy) přidělených 

k jednotlivým objektům 

 

Vývoz nádob: 

1x 14 dnů - pondělí sudý týden 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob: 

 

Nám. Svobody u OÚ, 

Proboštovský sad 

Přítkov autobusová točna 

Šeříková, 

 

 

Jedlé tuky a 

oleje 

do zvláštních sběrných nádob o objemu 240 

litrů umístěných na stanovištích zvláštních 

sběrných nádob  

 

Oleje je se do nádoby vhazují v uzavřených 

PET lahvích 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob:  

Přítkov autobusová točna 

Přítkovská autobusová točna, 

Proboštovská, 

Zemská 

 

Textil 

do zvláštních kontejnerů umístěných na 

stanovištích zvláštních sběrných nádob 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob:  

Nám. Svobody u OÚ 

Na pěnkavce u hřiště,  

Přítkov autobusová točna 

Šeříková 

 

Menší 

elektro 

do zvláštních kontejnerů umístěných na 

stanovištích zvláštních sběrných nádob 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob: 

Nám. Svobody u OÚ 

Přítkovská autobusová točna 

Přítkov autobusová točna 

Šeříková 

 

Větší elektro  Sběrné místo: 

hala Na Lučinách 

 



Baterie a 

zářivky 

na stanovištích zvláštních sběrných nádob Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob 

vestibul obecního úřadu- v  úředních 

hodinách 

 

Nebezpečný 

odpad 

jaro a podzim - svozu bude  upřesněny 

v průběhu roku. 
Předem určené stanoviště: 

 u hasičské zbrojnice v Proboštově 

 

 

Objemný 

odpad 

jaro a podzim -po stanovenou dobu (zpravidla 

jeden týden) do velkoobjemových kontejnerů 

umístěných ve sběrném místě 

 

termíny sběru budou upřesněny v průběhu 

roku. 

 

 

 

Sběrné místo: 

hala Na Lučinách 

 

Směsný 

komunální 

odpad 

 
(odpad, který se 

nedá dále třídit) 

1. do typizovaných sběrných nádob 

přidělených k jednotlivým objektům 

(kovové a plastové nádoby nebo 

kontejnery o objemu 110, 120, 

240, 660, 770  nebo 1100 lit 

2. do odpadkových košů rozmístěných na 

veřejném prostranství  

3. do typizovaných plastových sběrných 

nádob černé barvy na stanovištích 

zvláštních sběrných nádob  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště zvláštních sběrných 

nádob: 

 Na Lučinách 

Přítkov autobusová točna 

 

Sběrné místo Na Lučinách  

Provozní doba:  

Pro přebírání výrobků s ukončenou životností ( elektro odpad): 

Pondělí: od 15.00 hod do 17.00 hod  

Středa:   od 13.00 hod do 15.00 hod 

Pro přebírání objemného odpadu - ZAVŘENO 

Sběrné místo bude otevřeno pro sběr objemného odpadu pouze 2x ročně. 

Provozní doba bude s předstihem oznámena na webových stránkách a ve zpravodaji. 
 

Kontakt:  

Petra Sloupová, odborný referent 

Tel  417 532 785 

Email sloupova@ouprobostov.cz 


