
 

 
Harmonogram svozu v obci Bystřice - rok  2022 

 
 
 

Směsný komunální odpad - popelnice 110 l, 120 l, 240 l, pytle černé 
 

Den 
Svozová 

část 
Lokalita svozu 

Svoz 
1x 14 dnů 

Pondělí I. 

U Hluchové (pravý břeh řeky), Nýdecká (od kruhového 
objezdu k bowlingu), Farské, Třinecká (od kr.objezdu ke 

Karpentské křižovatce),                                                
Nádražní (od kr.objezdu k žel.podjezdu) 

každý lichý 
týden Úterý II. 

Karpentská (od Karp. křižovatky k Olši), Mrozi, U 
Joneczka, Koňské pleso (Do Pavelca), Na Pasekách (od 

Olše po Křivou),  
Nýdecká (od bowlingu až po hranici Nýdek) 

Středa III. 
Škubňa (včetně levého břehu řeky Hluchové), Suchý, V 
Pasekách, Pod Špillerem, Pod Gruňem, Do Pastuszky, 
Do Mareczka, Hradecké zadky (Poremba, Kompařov) 

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k 
místu nakládky u vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno. 
 
 
 

Směsný komunální odpad - kontejnery 1 100 l 
 
den/četnost svozu 1x za 14 dnů 1x za měsíc 
úterý v liché týdny 1. týden v měsíci 

 
 
 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast 
 

Svozová část Svozové dny Svozové týdny 
I. část úterý 49-2021, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 

37, 41, 45, 49, 01-2023 
II. část středa 
III. část čtvrtek 

 
 
 
 
Tabulka s rozpisem termínů sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů je 
zpracována na následující straně. 
 
 
 
 
 
 



 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů 
                

Obec: Bystřice     
Způsob sběru: stacionární s přejímkou odpadů   
Termíny sběru: viz. tabulka; od 8:00 do 16:30 hodin   

      
  

1. pololetí 2020 datum sběru 9.4. a 23.4.2022  
 

čas od čas do stanoviště kontejneru číslo trasy 
8:15 9:00 Karpentská - manipulační plocha pod rychlostní silnicí 1  
8:15 9:00 Na Pasekách - aut. Zastávka na Křivé 2 
9:20 10:30 Nýdecká u Bowlingu 1 
9:20 10:00 Na Císařské - plocha u žel. přejezdu 2 

10:50 12:00 Bystřice střed - u viaduktu, za tratí 1 
10:20 11:00 V Pasekách - točna 2 
11:20 12:00 Suchý - křižovatka Kuližy ( před konečnou ) 2 
13:15 14:30 na Pasekách - u obchodu Hruška 1 
13:15 14:00 Farské 2 
14:50 16:30 Bystřice - u smuteční síně ( pod hřbitovem ) 1  
14:50 16:30 Bystřice - u smuteční síně ( pod hřbitovem ) 2 

9.4.2022 – trasa č.1 

23.4.2022 – trasa č.2 

        

2. pololetí 2020 datum sběru 8.10. a 29.10.2022  
 

čas od čas do stanoviště kontejneru číslo posádky 
8:15 9:00 Karpentská - manipulační plocha pod rychlostní silnicí 1 
8:15 9:00 Na Pasekách - aut. Zastávka na Křivé 2 
9:20 10:30 Nýdecká u Bowlingu 1 
9:20 10:00 Na Císařské - plocha u žel. přejezdu 2 

10:50 12:00 Bystřice střed - u viaduktu, za tratí 1 
10:20 11:00 V Pasekách - točna 2 
11:20 12:00 Suchý - křižovatka Kuližy ( před konečnou ) 2 
13:15 14:30 na Pasekách - u obchodu Hruška 1 
13:15 14:00 Farské 2 
14:50 16:30 Bystřice - u smuteční síně ( pod hřbitovem ) 1  
14:50 16:30 Bystřice - u smuteční síně ( pod hřbitovem ) 2 

8.10.2022 – trasa č.1 
29.10.2022 – trasa č.2 

 
 

 
     

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: 
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a 
odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména 
pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové 
teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a 
počítače. 
Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů. Mezi objemný odpad patří díly 
nábytku, plastové díly a nádoby, matrace , sporáky, pračky aj.  
Svoz je určen pro občany obce Bystřice a vlastníky objektů určených k rodinné rekreaci. 


