
SVOZ ODPADŮ A SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN V ROCE  2023  
 

Svoz z Korouhve:  
Svoz popelnic bude probíhat každou sudou středu v ranních hodinách, z tohoto důvodu připravte své 

popelnice nejlépe den předem k cestám. V případě, že popelnice bude obsahovat žhavý popel, nebude 

Vám vysypána. Při nepříznivém zimním počasí je potřeba svést popelnice z humen k hlavní silnici. 

- termíny svozu popelnic – komunální odpad:  1x za 14 dní ve středu počínaje 11. 1. 2023 
 

-   termíny svozu plastů v pytlích:    

27. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9.,6. 10., 16. 11., 15. 12. 2023    
 

- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů:   17. 4. 2023 a 8. 9. 2023 
 

- termín mobilního svozu velkoobjemových odpadů: 17. 4. 2023 
 

Sběr jedlých olejů a tuků – černý  kontejner u Obecního úřadu Korouhev a v Lačnově u kapličky  

 

Sběr oblečení, bot – bílý kontejner pod kostelem a u OÚ Korouhev 
 

Elektroodpad (kromě monitorů, žárovek, zářivek …) – červený kontejner u OÚ Korouhev 
 

Sběr kovů:  

a) Recycling a.s., středisko Polička, Střítežská ul.  

  pondělí až pátek 7:30 - 16:00         sobota  7:30 - 11:00 

b) Šedý kontejner u OÚ Korouhev – nápojové a ostatní plechovky, kovová víčka, drobný 

kov 

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tráva, listí atd.) 

- duben až říjen označený kontejner „Biologický odpad“  na stanovištích: horní konec proti autobusové 

zastávce, parkoviště Zevas, parkoviště pod kostelem, Lačnov proti pile 

  
 

Další možnosti ukládání odpadů - Liko a.s., středisko Polička: 

Střítežská 399, 572 01 Polička, mobil: 605 246 544 
 

Sběrný dvůr: 

Hegerova, 572 01 Polička, mobil: 733 267 613  

Otevírací doba  

pondělí, středa, pátek 12,00 - 18,00 (letní období) /  12,00 - 16,30 (zimní období) 

čtvrtek, sobota  8,00 - 12,00   
 

Překladiště komunálního odpadu  (při výjezdu z Poličky směr Jedlová) 

Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil: 604 695 729  

Otevírací doba:  pondělí – pátek 6:00 – 14:00 

   sobota   8:00 – 11:30 

 

 

Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 

- nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, barvy, oleje, 

léky, obaly od barev, kyseliny, apod.) 

- objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.) 

- zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, ždímačky, 

vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, mikrovlnné trouby, mobilní telefony, 

apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, nekompletní 

elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno 

- recyklovatelné plasty neznečištěné 

 


