
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE PRACKOVICE NAD 
LABEM A MÍSTNÍ ČÁSTI LITOCHOVICE NAD LABEM

- zahájený od 1.4.2015
Identifikační údaje subjektu:
Obec Prackovice nad Labem
Prackovice nad Labem čp.54
411 33 Prackovice nad Labem

IČ: 00264229

Svozová firma:
AVE Ústí nad Labem, s.r.o.
Neštěmická 779/4
400 21 Ústí nad Labem

KOMUNÁLNÍ ODPAD
 (popelnice, plechové kontejnery pro zahrádkáře): 

- každý lichý týden (1x za 14 dní)
Poplatek: 500 Kč/osoba/ rok (osvobozeni: děti do 2 let, dlouhodobě umístění občané)

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
- 2x ročně ve stanoveném období Obec odváží odpad převzatý od občanů
- velkoobjemový odpad se dále třídí na plast, dřevo, papír, suť, sklo a další materiál.
- druhotné suroviny se předají k dalšímu zpracování (svozová firma, sběrna surovin), 

nevyužitelný odpad odváží svozová firma (znečištěný textil, znečištěné obaly atd.)

Velkoobjemový plast 
- ukládá se do velkoobjemového kontejneru 

s označením PLAST a po naplnění vyváží 
svozová firma za úplatu.



Nebezpečný odpad 
- odváží svozová firma za úplatu.

Textil 
- ukládá se do specializovaného kontejneru umístěného na návsi u OÚ (Revenge) - 
výkup. 

Kovy se shromažďuje na sběrném místě v areálu ČOV a posléze se odváží do 
sběrných surovin - výkup.

Suť, stavební odpad:  
ukládá se do velkoobjemového kontejneru v areálu ČOV s 
označením SUŤ a po naplnění vyváží svozová firma za úplatu.

Pneumatiky se vlastní dopravou odváží za úplatu na 
certifikovanou spalovnu/ sběrné místo pneumatik v 
Čížkovicích. 

Elektrospotřebiče: 
bílá technika se po naplnění určité kapacity odváží firmou zpětného odběru na její náklady 
(ELEKTROWIN) - výkup, černá technika  se po naplnění určité kapacity odváží firmou 
zpětného odběru na její náklady (ASEKOL) - výkup, baterie (ECOBAT) se po naplnění 
určité kapacity odváží firmou zpětného odběru.



SVOZY DRUHOTNÝCH SUROVIN

Sklo: 
Obec má rozmístěny 4 kontejnery na sklo - 2x Prackovice (u Fišmíle, u OÚ Prackovice) a 
2x Litochovice (náves, u obchodu), vývoz skla zajišťuje svozová firma 1x měsíčně.

Každý občan byl zdarma vybaven pytlem pro sběr tříděných odpadů: 
žlutý - směsný plast
modrý - papír
černý - PET lahve
červený - plechovky a drobné kovy  

Svoz pytlů zajišťuje Obec každý týden - v pondělí. Při svozu jsou občanům dodávány 
prázdné pytle výměnou za naplněné pytle stejné barvy. 

Směsný plast: 
naplněné žluté pytle se 1x týdně (každé pondělí) svážejí od domů občanů na sběrné místo 
v areálu ČOV. Zde se připraví k odvozu svozovou firmou (lisují se, svazují pro snadnou 
nakládku) - za úplatu.



PET lahve: 
naplněné černé pytle se svážejí 1x týdně (v pondělí) od domů občanů na sběrné místo v 
areálu ČOV. Zde se třídí podle barev a připravují k odvozu svozovou firmou (lisují se a 
zavazují pro usnadnění manipulace). Vývoz svozovou firmou 1x cca 3 měsíce - výkup 
plastu k dalšímu zpracování.

Papír: naplněné modré pytle se 1x týdně 
(každé pondělí) svážejí od domů občanů na 
sběrné místo v areálu ČOV. Zde se papír třídí na 
karton a novinový papír, manuálně se svazuje do 
balíčků k usnadnění manipulace. Odvoz 
vytěžovacími jízdami do sběrny surovin v 
Lovosicích a okolí - výkup.

Plech, kovy: 
naplněné červené pytle se 1x týdně (každé pondělí) 
svážejí od domů občanů na sběrné místo v areálu 
ČOV. Při nashromáždění určitého množství odvoz 
vytěžovacími jízdami do sběrny surovin v Lovosicích a 
okolí - výkup.



ZELENÝ ODPAD (BRKO)

Obec zřídila sběrné místo v areálu ČOV, kam občané předávají zelený odpad ze zahrad 
(listí, spadané plody, posečenou trávu, větve) pracovníkovi sběrného místa přímo do 
speciálního kontejneru určeného ke svozu BRKO. Obec odváží vlastní dopravou tyto 
kontejnery na regulovaou kompostárnu v Malých Žernosekách, s níž má uzavřenu 
smlouvu o převzetí zeleného odpadu. Kompostárna účtuje 120,-Kč/tuna, fakturace za 
uložení 2x ročně. 
Sběrné místo BRKO 
je otevřeno 2x v týdnu: středa 15:00 - 17:00 a sobota: 08:00 - 11:00
Obec zajistila v rámci dotace “Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu pro obec Prackovice n.L.” vlastní svozové vozidlo GAZ GAZelle se 4 kontejnery, 
do kterých se shromažďuje biologický odpad od občanů i z ploch veřejné zeleně Obce. 



Kompostéry
- v rámci výše uvedené dotace byly občanům zapůjčeny plastové a dřevěné kompostéry 

zdarma s dobou výpůjčky 5 let, které slouží k uložení dalšího biologického odpadu z 
domácností a kuchyní s cílem předcházet vzniku odpadů a vracet živiny zpět do půdy v 
místě jejich vzniku.

CÍL NOVÉHO SYSTÉMU

- předcházet vzniku odpadů
- využitelné suroviny vracet zpět do oběhu recyklací
- snížit množství odpadů označovaných jako komunální odpad separací co největšího 

množství surovin
- snížit náklady za komunální odpad pro Obec
- umožnit občanům komfortní třídění druhotných surovin
- zajistit odvoz surovin za nižší náklady
- využívat zpětný odběr surovin za úplatu s cílem vyrovnání nákladů na jejich odvoz
- nezvyšovat místní poplatek za odpad pro občany
- zavést systém zvýhodnění těch, kteří se zapojí do systému předcházení vzniku odpadů


