
 

Výsyp popelnic a sběr jedlých tuků a olejů v obci Vraclav a Sedlec v roce 2020 
                   ______ 
 

  6. a 20. leden      3. a 17. únor         2., 16. a 30. březen         13. a 27. duben      
 

11. a 25. květen      8. a 22. červen         6. a 20. červenec         3., 17. a 31. srpen 
 

14. a 28. září      12. a 26. říjen         9. a 23. listopad         7. a 21. prosinec 
                   ______ 
 

Jedlé oleje a tuky můžete odložit do sběrné nádoby (uzavíratelná průhledná plastová nádoba, např. 
lahev, kanystr) s označením „Obec Vraclav“ (nestíratelný nápis či samolepka), kterou umístíte na 
svou popelnici v den určený k výsypu popelnic. 
 

Svoz plastů - každý poslední čtvrtek v měsíci. 
 

Otevírací doba sběrných dvorů ve Vysokém Mýtě 
dny letní čas zimní čas 

ul. Průmyslová 
Pondělí 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 

Úterý 
8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 13:00 – 17:00 

Středa 
8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 13:00 – 17:00 

Pátek 
8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 13:00 – 17:00 
Sobota 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 

ul. Kpt. Poplera 
Pondělí 14:00 – 18:00 13:00 – 17:00 

Čtvrtek 
8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 13:00 – 17:00 
 

V neděli a o svátcích jsou sběrné dvory uzavřené. 
Telefonní číslo na sběrný dvůr ul. Průmyslová: 727 949 271 
Provozní režim na SD: 
a) občan vjede do SD 
b) předloží doklad o trvalém pobytu, či doklad o zaplacení poplatku za kom. odpad 
c) obsluha zváží odpady určené ke zpoplatnění, následně vybere peníze a vydá účtenku 
d) občan roztřídí odpad dle instrukcí obsluhy SD, uvede místo do původního stavu 
Na SD je povoleno uložit maximálně 200 kg odpadů na osobu a den. 
Uložení odpadů bez poplatku:  
komunální odpady z domácností, elektroodpad, okna je nutno na SD vysklít, nebezpečné 
odpady (mimo léků – vrácení do lékárny) ukládejte na ul. Průmyslová  
Poplatek je vždy vybírán od všech osob za: 
suť a stavební materiály, zeminu, eternit, lepenku, nerozložený nábytek (rozložený zdarma), 
rozebrané elektrozařízení - lednice bez kompresorů, apod. 
 

Pneumatiky nejsou na SD přijímány – odevzdávají se do pneuservisů. 
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat u SD mobilní kontejner na náklad 
objednatele. 
 

V případě, že odvezete odpad k výkupu do firem, které se specializují na výkup a zpracování 
druhotných surovin (především kovošrot), uvítáme možnost ofotit si na obecním úřadě 
vystavený doklad o této ekologické likvidaci odpadu k zapracování do evidence třídění 
odpadů z domácností v obci. 


