
 

 

 

 

Informace ke svozu popelnic 

Dnem 1. dubna začíná období sezónního svozu odpadu v obci. Po vyhodnocení technických možností a konzultace s firmou FCC ČR, 

s.r.o., byla definována kritická místa daná rozměry, stavem a profilem komunikace, kam svozový vůz nemůže zajet a provést výsyp odpadu. 

Z tohoto důvodu bylo vybráno 18 míst, která jsou určena jako stanoviště pro přistavení popelnice z nedostupné lokality. Tato místa jsou 

znázorněna na přiložené mapě čísly 1 až 18. Počet těchto míst se může postupně snižovat v závislosti na tom, jak bude možné zlepšit 

průjezdnost komunikací v určitých oblastech.  

Neprůjezdnými místy jsou ulice Ke Střelnici, K Ohradám, Na Blatech, Do Údolí, Jasmínová, U Lesíka, Na Červánku, soukromé cesty 

kolmé u na ulici V Zátiší, Malinová, Borůvková a V Závětří. Počet těchto míst se bude postupně snižovat v závislosti na tom, jak bude 

možné zlepšit průjezdnost komunikací v těchto oblastech, zejména prořezem stromů a odstraněním větví, které zasahují do průjezdního 

profilu vozu a zpevněním povrchu komunikací či jejich rozšířením (v místech, kde to bude možné).  

Průjezdná je ulice Pod Sosnami, do ulice Jilmová vůz zajede, ale musí stejnou cestou vyjet a obdobná situace je v ulici Jasmínová, do které 

vůz projede jen zčásti.  

 

 

 



Svojetice - místa přistavení popelnic ke svozu 

 

 

       1) K Hájence (pro 5 chat v lese) , 2) Ke Střelnici (v 1/3 u ohrady), 3) vyústění K Ohradám, 4) vyústění Na Blatech, 5) vyústění Do Údolí, 6) U Šajby (pod břízou), 7) Jasmínová 

(u louky), 8) U Lesíka x K Jezírku, 9) Na Červánku x K Jezírku, 10) Jilmová (u 2. křižovatky), 11) V Zátiší x soukromá cesta (1), 12) V Zátiší x soukromá cesta (2), 13) odbočka 

V Zátiší/u lesa, 14) Malinová (v ½ délky ulice), 15) Borůvková (u zakončení asfaltové vozovky), 16) V Závětří x Na Kopci, 17) Na Kopci (bývalé stanoviště kontejnerů), 18) 

Květinová x Na Obci 


