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- skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna 

- spalování: cca 850,- až 1500,-Kč/tuna 



KAM S VAŠÍM ODPADEM? 
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, k teré ve Vaší domácnosti, na 
zahrádce, chalup ě a chatě vznikají:

 Využitelné složky odpadu     
 

Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do 
kontejner ů na tříděný odpad . 
 

Dalším využitelným odpadem je železo . To 
v Borech každé jaro sbírá Sbor dobrovolných 
hasičů. Vlečka, která bývala za obecním úřadem, je 
umístěna v areálu kompostárny. Tam je možné 
železný šrot odložit kdykoliv v provozní době 
kompostárny. 
 

 Nebezpečný odpad 
 
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, 
kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky 
znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené 
motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, 
lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, 
apod. 
Nebezpečné odpady nikdy nevhazujte do popelnic 
na komunální odpad!  
Můžete je 2x ro čně odevzdat p ři mobilním svozu, 
který v Borech organizuje firma ODAS.  
 

 Objemný odpad  
 
Patří sem vyřazené kusy nábytku, matrace, 
umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, 
koberce, autoskla, tabulové sklo, vany, apod.  
Můžete jej 2x ro čně odevzdat p ři mobilním 
svozu, který v Borech organizuje firma ODAS.  
 

 Rostlinný odpad  
 
Odpad ze  zahrádek lze kompostovat na svém 
pozemku či zahrádce, nebo odvézt na obecní 
kompostárnu. Ta je otev řena vždy ve st ředu a 
v sobotu 16.00 – 18.00 hod. od dubna do října.   
U obou našich h řbitov ů jsou umíst ěny nádoby 
na bioodpad ur čený na obecní kompostárnu.  
Prosím, využívejte je, a odkládejte do nich 
opravdu jen to, co 
tam pat ří.  
 

 Použité výrobky podléhající 
tzv. zpětnému odb ěru 
 
Použité výrobky, jako jsou 
domácí elektrospot řebiče 
(televize, pra čky, ledni čky, 
mixéry, rádia apod., elektrické 
akumulátory, galvanické 
články a baterie, výbojky a 
zářivky, pneumatiky nebo 
motorové oleje , lze bezplatn ě 
odevzdat u příslušného 
prodejce, nebo 2x ro čně při mobilním svozu p řed 

budovou OU v Borech.  
Elektrospotřebiče 

odevzdávejte vždy kompletní, 
nedemontované! 
Na drobné elektrospotřebiče je 
určena sběrná nádoba 
umístěná ve vestibulu 
Obecního úřadu. Najdete zde i 
nádobu na úsporné žárovky, 
výbojky a použité baterie.  
 
Staré elektrospotřebiče, 
použité baterie, a starý papír 
sbírají také žáci ZŠ a 

odevzdávají ve škole. 
Baterie můžete odevzdat i v místní prodejně COOP 
Jednota. 
 

Stavební odpad  
 
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a 
keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a 
kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, 
údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. 
Možnost likvidace:Skládka komunálního odpadu 
U Vysokého mostu. 
 

Prošlé léky  
 
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny. 
 

Autovrak a kam s ním? 
 
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen ho 
předat pouze osobám, které jsou provozovateli 
schválených za řízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu autovrak ů. 
 

 

 Praktické rady 
 
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad ? 
Technické služby VM s.r.o. 
566523245 – kancelář TS   
724338526 – odpadový hospodář 
724 027502 – vedoucí provozu



 

Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – 

smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Myslete i na to, že na třídících linkách pracují 

lidé!  

 

PAPÍR 
 
Do modrých nádob nebo do nádob 
označených „PAPÍR“ můžete odhodit: 

1. noviny, časopisy, reklamní letáky 
2. kancelářský papír 
3. knihy, sešity 
4. krabice, lepenka, 

kartón 
5. papírové obaly 

(např. sáčky). 

Proto nevhazujte:  

- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír 
- uhlový a voskovaný papír 
- použité plenky a hygienické potřeby! 
- Krabice vhazujte rozložené, sešlápnuté. 

Budou tak zabírat méně místa! 
Sběrový papír má bohaté využití – 

novinový a recyklovaný papír, obaly na 

vajíčka, toaletní papír… 

 

SKLO 
 
Do zelených a bílých nádob můžete 
odhodit: 

1. láhve od nápojů – dle barvy 
2. skleněné nádoby – dle barvy 
3. skleněné střepy – tabulové sklo. 

Proto nevhazujte:  

- keramiku, porcelán 

- zrcadla 

- drátěné sklo a autoskla! 

 Znehodnotíte tak celý kontejner. 

 

SMÍŠENÉ PLASTY 
 
Do žlutých nádob nebo do nádob 
označených „PLASTY“ můžete odhodit:  

1. PET láhve od nápojů – ale, nezapomeňte 
je sešlápnout! 

2. kelímky, sáčky, fólie 
3. výrobky a obaly 

z plastů, v menším 
množství i polystyren. 

 
 

Proto nevhazujte:  

- novodurové trubky, 
- obaly od nebezpečných látek (motorové 

oleje, chemikálie, barvy apod.). Z PET lahví 

se vyrábí např. umělá vlákna pro 

textilní průmysl.  
Ze směsných plastů např. lavičky a 

protihlukové zábrany.  
 

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.) 
 

Vypláchnuté nápojové kartony od džusů, mléka, vína apod. odhazujte do žlutých nádob nebo do 
nádob označených „PLASTY“ a „NÁPOJOVÉ KARTONY“ Vhazujte je jen sešlápnuté!   
Z nápojových kartonů se vyrábí izolační nebo stavební materiál – lisované desky.  

 
 

 NEPOTŘEBNÉ OBLEČENÍ A DALŠÍ TEXTIL.            .                      
 
Dvakrát ročně pořádá v Borech Klub dobré pohody sbírku těchto věcí pro 
Diakonii Broumov. Pomáháte tím potřebným! 

Cesta tříděného odpadu 



V Borech kontejnery na tříděný odpad naleznete u obecního úřadu. 
U hřbitova v Dolních Borech jsou popelnice a u hřbitova v Horních Borech 
je kontejner na směsný odpad. Upozorňujeme, že sem opravdu nepatří 
plasty a velkoobjemový odpad, jak si někteří občané občas myslí. 
Nakládání s odpady v naší obci se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2007- 
nakládání s odpady 
 
Mnoho dalších informací o třídění odpadu a kompostování získáte na webových 
stránkách:   http://www.kompostuj.cz/ 

http://www.ekodomov.cz/ 
http://www.jaktridit.cz/  
http://www.tridime-vysocina.cz/ 

 

 
Kraj Vysočina 2010 
  

 

15807 kontejnerů pro tříděný sběr v kraji 

 

97 obyvatel připadá v kraji na jedno sběrné hnízdo 

 

670 obcí je v kraji zapojeno do systému Eko-kom 

 

38,44 kg je výtěžnost na obyvatele za jeden rok 
 

Společnost EKO-KOM sleduje a eviduje veškeré nakládání s odpady ve 
všech obcích, a na základě výsledků vyhlašuje každoročně vítěze soutěže 
My třídíme nejlépe. Zjednodušeně řečeno, sečte se veškerý odevzdaný 
tříděný odpad z kontejnerů a mobilních svozů a proti tomu veškerý 
odvezený směsný odpad z popelnic, a náklady s tím spojené: odvoz, 
poplatek za uložení na skládce… Proto např. bioodpad v popelnici je pěkně 
„drahý špás“. Obec Bory se nachází až uprostřed „soutěžního pole“ ve 
srovnatelně velkých obcích našeho kraje. Takže, máme co dohánět!  

 

Kde je kompost, tam to žije! Vracíme přírodě, co jsme si vzali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dále můžete odpady předávat do těchto zařízení ve Velkém 
Meziříčí provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. 
 

Provozovatel – 
oprávněná osoba 

Typ zařízení Umístění zařízení 

FERRUM s.r.o., 
Chelčického 260, 676 02 
Moravské Budějovice 

Sběr a výkup 
K Novému nádraží 89, 
594 01 Velké Meziříčí 
Tel: 602 472 718 

Jiří Procházka, Záviškova 
54/19, 594 01 Velké 
Meziříčí 

Sběr a výkup 

Záviškova 54/19, 594 
01 Velké Meziříčí 
Tel: 731 447 196 
areál bývalé cihelny 
Martinice 
po – pá: 7.00 – 16.00 
so: 8.00 – 12.00 

 
Seznam zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků v nejbližším 

okolí Velkého Meziříčí. 
 

Provozovatel – 
oprávněná osoba 

Typ zařízení Umístění zařízení 

Jiří Fiker, Kpt. Jaroše 256, 
595 01 Velká Bíteš Sběr, výkup a 

zpracování autovraků 

Kpt. Jaroše 256, 595 01 
Velká Bíteš 
Tel: 603 205 976  
po – pá: 9.00 – 17.00 

Vojtěch Paleček, Osová 
Bítýška 24, 594 53 Osová 
Bítýška 

Sběr, výkup a 
zpracování autovraků 

Jabloňov 42, 594 01 
Velké Meziříčí 
Tel: 724 132 986 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Metodický materiál o třídění odpadů vydala obec 
Bory a MA 21 s podporou projektu Zdravý kraj 
Vysočina v srpnu 2011.   
Počet výtisků 300 ks. Tisk FIBOX Třebíč. 
S využitím propagačních materiálů Ekodomov a 
města Velké Meziříčí připravila Blanka Křížová  


