
Svoz odpadu obce Dolní Lutyně a místní části Věřňovice 
Obec Dolní Lutyně zajišťuje na území obce prostřednictvím pověřených firem svoz komunálního 
odpadu, svoz vyseparovaných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty), a pomocí 
sběrného dvora svoz objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu.  
Jak tedy funguje sběr separovaného odpadu?  
Občané obce Dolní Lutyně dostávají od obce barevné pytle na separovaný sběr odpadů.Pytle se 
vydávájí při platbě za odpad na OÚ a to vždy v termínu od 1.1.- 31.5.Po tomto termínu je výdej 
pytlů pouze na sběrném dvoře. 
Provozní doba sběrného dvora: St.,Čt.- 8.00-18.00 (letní čas) 8.00-16.00(zimní čas) So-8.00-12.00 
Modré pytle na papír - zde je možno dát noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, kancelářský 
papír, skartované dokumenty, papírové obaly od mouky, cukru, krabičky od čajů, papírové obaly 
od vajec.  
Knihy, krabice, lepenka a kartón můžete svázat a odložit v den svozu papíru u nádoby 
(popelnice). Nepatří sem použité dětské pleny, papírové kapesníky a dále papír silně znečištěný. 
Žluté pytle na plasty - zde je možno dát PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kartáčky na zuby, tuby od zubních past, plastové kelímky, vaničky od pokrmových 
tuků, plastové obaly, nápojové kartóny (od mléka, džusů...).  
Nepatří sem plastové obaly mastné, či se zbytky potravin. 
Termíny svozů odpadů jsou uvedeny v kalendáři obce, který dostávají občané do svých schránek 
zdarma, vždy ke konci roku.Pokud kalendář nedostanete, můžete si ho vyzvednout na podatelně 
obce OÚ. 
 
Rozmístění kontejnerů na separizovaný sběr:  

Zelené kontejnery na sklo, zde můžete dávat tabulové sklo z oken a dveří, nevratné láhve od 



nápojů bez kovových víček, sklenice od kečupů, zavařenin, instantní kávy a dalších potravin, 
flakóny od voňavek, sklenice, skleněné nádoby - vše očištěné bez zbytků potravin.  
Nepatří sem keramika, porcelán, zrcadla, varné sklo, drátované sklo, žárovky, zářivky a 
výbojky. Vývoz kontejneru je jednou měsíčně. 
Žluté kontejnery na plasty : platí stejný režim jako v případě pytlového sběru separovaného 
odpadu. 
 
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do separování odpadu a dále v této činnosti pokračují a 
věříme, že s vaší pomocí dokážeme společně zlepšit hodnoty výtěžnosti sběru využitelných složek 
komunálního odpadu za obec Dolní Lutyně.  
Vzhledem k tomu, že se nadále snižuje objem odpadu, nebudeme přistupovat ke zvýšení místního 
poplatku, který v roce 2017 zůstává i nadále 600 kč/osoba/rok. 
Výpočet ceny viz:  

 


