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NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 

Nový zákon o odpadech platí sice od začátku nového roku, ale prováděcí vyhlášky doposud nejsou 

k dispozici. K některým ustanovením nového zákona zveřejnilo MŽP několik metodických pokynů 

https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa,  aby se mohl zákon naplňovat.   Svazek obcí ve 

spolupráci se společností  EKOKOM a Sdružením obcí Vysočiny chystá prezentaci k novému zákona o 

odpadech s komentářem zaměřeným na otázky, které se dotýkají obcí. Prezentace bude umístněna na 

webových stránkách našeho svazku, a bude volně ke stažení.  

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OBCÍ 

ESKO-T s.r.o. uspořádalo již 15. ročník soutěže obcí a měst v množství vytříděného odpadu za rok 2020. 

Vyhodnocení soutěže probíhá tradičně na závěr valné 

hromady našeho svazku obcí. Z důvodu pandemické 

situace je valná hromada odložena na vhodnější 

dobu.  Výsledky soutěže budou s odměnami zaslány 

výhercům soutěže.  

Soutěž v této podobě tímto ročníkem končí!   

Dle požadavků nové legislativy je nejdůležitější 

odpad NEVYTVÁŘET, MINIMALIZOVAT a 

VYUŽÍVAT. Na základě těchto požadavků bude za 

rok 2021 u obcí hodnocen nový parametr, a to 

množství směsného komunálního odpadu na osobu a 

rok. Zůstává rozdělení obcí do tří kategorií - do 500 

obyvatel, od 501 do 1000 obyvatel a nad 1000 obyvatel.  

Obce, které se umístily na prvním místě, získaly 5 000 Kč, na druhém místě 4 000 Kč a na třetím místě 3 

000 Kč. Částka bude zaslána na účet obce. 

Výsledky za rok 2020 všechny komodity : 

 V kategorii do 500 obyvatel:   

1. místo - obec Zašovice 120,5 kg/os/rok 

2. místo - obec Valdíkov 105,1 kg/os/rok 

3. místo - obec Lesná  92,3 kg/os/rok 

 

 

 V kategorii 501 – 1000 obyvatel: 

1. místo - obec Tavíkovice    95,1 kg/os/rok 

2. místo - obec Hartvíkovice  87,5 kg/os/rok 

3. místo - obec Rudíkov   85,5 kg/os/rok 

 

 V kategorii nad 1000 obyvatel:  

1. místo - městys Mohelno 89,3 kg/os/rok 

2. místo - městys Želetava 80,0 kg/os/rok 

3. místo -  městys Budišov 78.4 kg/os/rok                        

https://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa


REALIZACE PROJEKTU 

„CENTRUM VĚCÍ PRO DRUHOU ŠANCI“  
V letošním roce vznikne v areálu společnosti ESKO-T nové „CENTRUM VĚCÍ PRO DRUHOU 

ŠANCI“ (RE-USE centrum), které bude sloužit pro všechny občany Svazku obcí pro komunální 

služby. Momentálně 

probíhají stavební úpravy 

budovy. Dále pak plánujeme 

nakoupení klecí, regálů a 

váhy, které jsou nezbytné 

pro budoucí provoz centra. 

Součástí projektu bude 

zřízení webové aplikace, kde 

bude možnost nabízené 

produkty prohlížet a 

nakupovat. Nutné je pak 

pořízení evidenčního 

systému, který bude velice 

přínosný pro evidenci a chod 

centra.  

Cílem nového centra je snížit množství odpadů, které končí na skládce. Užitečné a pěkné předměty 

můžeme ještě dále využívat. Dost často se stává, že na sběrný dvůr občan přiveze předměty, které 

jsou plně funkční. RE-USE centrum tak dává odpadům druhou šanci.  

Centrum věcí pro druhou šanci bude zpočátku přijímat: 

 dřevěný nábytek  

 kuchyňské nádobí a potřeby 

 nářadí 

 sportovní potřeby 

 hračky 

 knihy 

 obrazy 

 CD a gramodesky 

 umělecké předměty 

 hudební nástroje 

 hodiny a budíky 

 dětské potřeby 

 kufry a tašky 

 květináče 

 další užitečné předměty 

Příjem věcí bude probíhat na sběrných dvorech do speciálních kontejnerů, nebo přímo v 

v RE-USE centru na Hrotovické ulici. 

Jak bude projekt fungovat: 

Občan bezplatně odevzdá předměty, které již 

nevyužije na kterémkoliv sběrném dvoře do 

přistavené klece nebo přímo v RE-USE centru 

Svazku obcí pro komunální služby. Veškeré 

odevzdané předměty se svezou do budovy 
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RE-USE centra. Obsluha předměty zkontroluje, ocení a nabídne dalšímu majiteli, který 

předmět dále využije. Tím se prodlouží život věcem, které někdo další může ještě využít a pár 

let mu sloužit.  Centrum by mělo být zprovozněno od poloviny letošního roku a výtěžek 

z prodeje poputuje do psího útulku v Třebíči, kde bude upotřeben na krmivo a pomůcky pro 

opuštěné psy a kočky. 

REALIZACE PROJEKTU - ROZŠÍŘENÍ SBĚRU 

TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

Dalším projektem, který 

bude v letošním roce 

realizován, je pořízení 

kontejnerů do 64 obcí, 

které využily společného 

projektu a rozšíří sběrná 

místa v obcích. Celkové 

náklady projektu jsou 6,7 

milionů Kč. Pro plnění 

nových legislativních povinností potřebuje většina obcí zřídit nová sběrná hnízda, proto obce 

využily možnosti společného projektu a dosáhly tak lépe na podporu z OPŽP.  Dodavatel 

nádob je vysoutěžen. Dodání nádob do obcí proběhne postupně, do poloviny letošního roku.  

MODERNIZACE EVIDENČNÍHO SYSTÉMU 

PRO SBĚRNÉ DVORY 

Ve spolupráci s firmou ICS identifikační systémy pracujeme na  

on-line sledování a evidenci odpadů na sběrných dvorech. 

Zavedením tohoto systému bude možné nastavit na jednotlivé 

druhy odpadů, nebo majitele karty, odsouhlasený množstevní 

limit. V současné době dochází k velkému zneužívání 

evidenčních karet živnostníky a obcím tím vznikají vysoké 

náklady za provoz sběrných dvorů. Zároveň přinese zrychlení a 

zjednodušení práce při vystavování jednotlivých sestav pro 

fakturaci. Předpokládáme, že nový systém bude zaveden od 

poloviny letošního roku.  
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SVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ 

Od 1. 1. 2021 také zajišťujeme 

svoz odpadkových košů ve 

městě Třebíč. Celkem je 

sváženo 591 odpadkových 

košů. Na tuto službu jsme 

pořídili nové svozové vozidlo 

Piaggio Porter. Jde o nejmenší 

vozidlo, které máme k 

dispozici. Menší vozidlo je 

potřeba, aby se protáhlo i těmi 

nejužšími uličkami města a mohlo jezdit po chodnících. Nezapomínejte, že do odpadkových 

košů patří jen směsný komunální odpad, protože odpad z těchto košů se už dále netřídí a 

putuje přímo na skládku do Odpadového centra Petrůvky. PET lahve vhazujte do žlutého 

kontejneru a papírové obaly do modrého kontejneru. 

PRŮBĚH MODERNIZACE TŘÍDÍCÍ LINKY 

Jak jsme Vás již informovali, v září 2020 začali v areálu společnosti ESKO-T v Třebíči 

stavební práce na přístavbě nové haly ke stávající hale pro modernizaci dotříďování odpadů 

z barevných kontejnerů. 

Linka postavená v roce 2002 

byla již technicky a morálně 

zastaralá. S touto linkou 

bychom nebyli schopni plnit 

legislativní požadavky nového 

zákona o odpadech. 

V lednu začala demontáž staré 

technologie linky a montáž 

provizorního provozu, ve 

kterém po nezbytně nutnou 

dobu funguje třídění papíru. 

Plastový odpad je průběžně odvážen na jiná zařízení (Jihlava, Velká Bíteš, Brno). I přes 

odstavení provozu třídící linky, svoz tříděného odpadu neustále zabezpečujeme, a doufáme, 

že naši zákazníci tuto změnu ani nepostřehli.  Po stavebních úpravách bude do haly 

instalována moderní a účinnější technologie.  

Vznikne zde i sociální zázemí pro zaměstnance. Celkové náklady na modernizaci se budou 

pohybovat kolem 39,5 milionu korun. Pokud půjde vše podle plánu, měla by nová třídírna 

zahájit zkušební provoz v červnu letošního roku. 
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KOMPOST JE PŘIPRAVEN K ODBĚRU 
Máme tady březen a první sluneční paprsky vylákají zahrádkáře na jejich zahrádky. Tím 

vznikne velké množství 

bioodpadů po jejich práci a 

jarním úklidu zahrad. 

Nejvhodnějším řešením, jak se 

zbavit bioodpadů, je využít 

velkoobjemové kontejnery na 

sběrných dvorech, objednat si 

svůj velkoobjemový kontejner 

nebo menší množství odpadů je 

možné vhodit do hnědých 

kontejnerů. 

Hnědé kontejnery, které jsou rozmístěny na sběrných hnízdech, slouží zejména pro vytřídění 

biologicky rozložitelného rostlinného materiálu z domácností, jako jsou slupky z ovoce, 

okrojky ze zeleniny apod., jenž dříve končily ve směsném komunálním odpadu.  Pokud do 

těchto kontejnerů odloží lidé velké množství bioodpadu ze zahrad, nastává jejich přetěžování, 

dochází k téměř okamžitému naplnění, čímž vzniká i pachová zátěž. Apelujeme tedy na 

občany, aby k tomuto účelu využívali velkoobjemové kontejnery na sběrných dvorech i 

velkoobjemové kontejnery rozmístěné po obcích Svazku obcí pro komunální služby. 

Rádi bychom také zdůraznili, že velkoobjemové kontejnery na zeleň neslouží k vhazování a 

odkládání nábytku a dalšího nepotřebného velkoobjemového odpadu, elektroniky a dalších 

druhů odpadu.  

Již nyní je v Odpadovém centru Petrůvky rekultivační kompost připraven k odběru. Tento 

rekultivační kompost je v průběhu roku několikrát podroben rozboru v akreditované 

laboratoři a dosahuje vyhovujících hodnot pro hnojiva. Je určen pro využití na povrchu terénu 

užívaného nebo určeného pro zeleň u sportovních, rekreačních a dalších zařízení. Aplikuje se 

v poměru 1 díl kompostu ku 3 dílům zeminy. Po aplikaci je nutné rekultivační kompost 

neprodleně zapravit. 

Rekultivační kompost je vyráběný homogenizací a kompostováním látek obsahujících 

rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, 

mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Hodnota pH kompostu 

přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště 

písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, 

zlepšuje biologické, fyzikálně-chemické a mikrobiologické vlastnosti půdy. 
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VYUŽÍVEJTE STAVEBNÍ RECYKLÁT 

Stavební recyklát se vyrábí ze stavebních odpadů, které obsahují kameny, beton, cihly, tašky 

a keramické výrobky. Vzniká přímo v Odpadovém centru Petrůvky, které disponuje skládkou 

pro tyto druhy odpadu s kapacitou 

30 000 tun.  

Stavební suť, ze které recyklát pochází, 

je do Odpadového centra přijímána 

přímo od občanů, ze sběrných dvorů 

nebo od právnických osob, tedy 

stavebních firem. O každém takovém 

příjmu odpadu existuje elektronický a 

písemný záznam, včetně prohlášení 

původce odpadu o jeho nezávadnosti 

nebo protokolu o laboratorní zkoušce.  

Tím je prokázáno, že recyklát, který z tohoto odpadu vznikne, lze bez jakýchkoli rizik použít 

nejen k rekultivaci skládky komunálních odpadů, ale také pro úpravy jiných staveb, např. 

obecních komunikací nebo pro odvodnění terénu drenážemi. Recyklát z Odpadového centra 

Petrůvky není škodlivý pro životní prostředí, což dokládají i laboratorní testy provedené po 

drcení materiálu.  

Cena pro obce a jejich občany je stanovena na 85 Kč/t bez DPH.  

Tato cena je platná pro všechny tři frakce, ze kterých si může zájemce libovolně vybrat podle 

svých potřeb. Jedná se o frakce 0-16, 16-63 a 63-150. Toto označení je shodné s rozměry 

jednotlivých částí dané frakce v milimetrech. Součástí ceny je nakládka manipulátorem.  

Bližší informace a objednávku recyklátu lze dohodnout s vedoucím OC Petrůvky:  

Kamil Černý, tel.: 724 936 887, e-mail: k.cerny@esko-t.cz.  

SBĚR KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ 

V loňském roce byl na všech sběrných dvorech zaveden sběr 

olejů a tuků do speciálních 5 litrových nádob s názvem 

ESKOIL. Tento způsob sběru olejů a tuků byl vybrán především 

z důvodu, že sběr do PET lahví a jiných obalů by vytvářel další 

odpad, který již nejde dále recyklovat.  

Jak systém sběru funguje: 

Na všech sběrných dvorech jsou rozmístěny žluté 5 l nádoby na 

sběr těchto odpadů. Každý občan vlastnící evidenční kartu, která 

mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si zdarma 
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vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme 

si opět prázdnou nádobu. 

Do žlutých 5 l nádob patří tuk nebo olej: 

 ze smažení na pánvi 

 z fritézy 

 z nakládaných potravin, jako jsou sardinky, ovčí sýr, zelenina apod. 

Shromážděné tuky a oleje by neměly obsahovat žádné nečistoty, jako jsou zbytky strouhanky, 

potravin apod. Proto je potřeba olej a tuky slévat do nádoby přes sítko. 

Do žlutých 5 l nádob nepatří: 

 technické (syntetické) oleje a maziva 

Některé možnosti využití těchto olejů a tuků: 

- výroba methylesteru (přídavek do nafty jako biopalivo) 

- chemický průmysl (výroba stearinu) 

- gurmánský průmysl 

- při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty 

- v dřevařském průmyslu, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek  

Řízeným sběrem a využitím rostlinných olejů a tuků přispějeme k šetření přírody a rozvoji 

netradiční výroby přísad, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí v oblasti snižování 

skleníkového efektu.  

SKARTACE A LIKVIDACE DOKUMENTŮ 

Společnost ESKO-T s.r.o. aktuálně nabízí novou službu skartace pro firmy, obce, orgány 

státní správy, banky i větší společnosti. Nová skartovací linka je po 

certifikaci a připravena k jednotlivým úkonům. Jedná se o 

skartaci  a likvidaci dokumentů. Jsme schopni zajistit 

bezpečnost a profesionalitu při zpracování Vašich 

dokumentů. Příjem materiálu prozatím probíhá 

každou středu. Vaše dokumenty skartujeme 

na certifikovaném stroji dle platné 

legislativy. V období 23. 9. 

2020 – 31. 12. 2020 jsme 

skartovali celkem 9 500 kg 

dokumentů.  

Ceník skartace 

Tříděná skartace ———— 1 kg——–  4 Kč bez DPH 

Netříděná skartace ———  1 kg ——– 8 Kč bez DPH 
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Pozn.  

Tříděná skartace – jedná se pouze o papírové písemnosti spojené drátky do sešívačky nebo 

kancelářskou sponkou. 

Netříděná skartace –  dokumenty nebo písemnosti uložené v papírové složce,  PVC nebo PE  

obalu (tzv. eurosložka), písemnosti uložené v pákovém pořadači, (tzv. šanonu). Likvidace 

těchto obalů není součástí skartační ceny. 

Cena za likvidaci výše uvedených obalů —— 1 kg—— 2 Kč bez DPH 

V případě zájmu je potřebné vždy vyplnit objednávku, kterou naleznete na našem webu: 

https://www.esko-t.cz/skartace-a-likvidace-dokumentu/ 

Pokud máte zájem o skartaci dokumentů, obracejte se prosím na pana Pavlíčka, který 

Vás informuje: p.pavlicek@esko-t.cz, tel: 568 848 066 nebo 602 359 553. 

NABÍDKA TAŠEK A BOXŮ OD SPOLEČNOSTI 

EKO-KOM 

TAŠKY NA SEPARACI ODPADŮ 

Společnost EKO-KOM, a.s. nabízí jako 

každoročně pro naše obce sady tašek na 

třídění, které jsou pohodlné a praktické. 

Jde o sadu tří barevných tašek z odolného 

materiálu. Sada obsahuje modrou tašku na 

papír, žlutou na plasty a zelenou na sklo. 

Tašky se dají spojit suchým zipem a 

vznikne pak uspořádaná řada tašek na 

třídění.  

SKLO, PLASTY, PAPÍR, KOV 

S UNIVERZÁLNÍM POTISKEM 
Cena za ks bez DPH Cena za ks včetně DPH 

TYP A (větší 40 litrů) 34,90 Kč 42,30 Kč 

TYP B (menší 20 litrů) 31,90 Kč 38,60 Kč 

TYP C (větší 40 litrů) 14,50 Kč 17,55 Kč 

TYP D menší 20 litrů) 13,50 Kč 16,34 Kč 

mailto:p.pavlicek@esko-t.cz
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Společnost EKO-KOM, a.s. se podílí na pořizovacích nákladech společně s obcí/městem. 

Cena tašek je včetně dopravy. Termín dodání je maximálně 12 týdnů od objednání. 

BOXY NA SEPARACI ODPADŮ   

Pro potřeby třídění v interiéru je možné využít 

také třídící boxy, které jsou lehké a lze je získat 

od společnosti EKO-KOM, a.s. bezplatně. Boxy 

jsou dodávané v sadě s papírovým víkem. Víko 

zvyšuje odolnost a umožňuje uchycení pytle. 

Rozměry krabic: složená: šířka 40, 5 cm, výška 

80 cm, hloubka 31 cm (box se dodává rozložený). 

V případě zájmu o krabice či boxy kontaktujte 

svého regionálního manažera, a to paní Janu Úšelovou: uselova@ekokom.cz  

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování 

množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, 

energie a snížit spotřebu. 

ZERO WASTE je životní styl, kdy člověk přemýšlí, jak odpad nevytvářet nebo ho 

minimalizovat. 

10 typů, jak se k životu bez odpadů co nejvíce 

přiblížit: 

1) Nejlepší odpad je ten, který nevznikne 

2) Nepoužívej plastové sáčky 

3) Nekupuj balenou vodu 

4) Nakupuj co nejvíce bezobalově 

5) Kompostuj 

6) Neplýtvej 

7) Používej věci co nejdéle 

8) Vyžívej bazary, re-use centra, swapy, second-   

handy, charitativní organizace 

9) Hledej ekologicky šetrnější varianty 

10) A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě 

odpadů přemýšlej 

 

Více informací se dozvíte na webu ESKO-T:  

https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/ 

mailto:uselova@ekokom.cz
https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/
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VYUŽÍVEJTE WEBOVOU A MOBILNÍ APLIKACI 

WEBOVÁ APLIKACE PRO OBCE 
Již třetím rokem funguje 

Svazkový informační portál 

SIP, kde najdou jednotlivé 

obce, které se do této aplikace 

přihlásily, údaje ve formě 

tabulek či grafů o odpadech ve 

své obci. Jedná se o přehledy 

množství směsného 

komunálního odpadu, a 

vytříděných složek KO -  Sklo, 

plasty, papír, kov, BRO. Je zde 

porovnání SKO na os/rok s 

množstvím za svazek, kraj Vysočinu, ČR. Tyto údaje Vám pomohou k vyhodnocení opatření, 

která jste v obci zavedli, abychom snížili množství komunálních odpadů a zvýšili množství 

tříděného odpadu.   Budeme rádi za Vaší zpětnou vazbu, abychom věděli, jak Vám aplikace 

slouží, nebo co je třeba upravit či doplnit. Webová aplikace vám také může pomoci při 

zveřejňování dat, které nová legislativa požaduje. 

MOBILNÍ APLIKACE – TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO 

Mobilní telefon už několik let není pouze komunikačním zařízením mezi dvěma lidmi. Jeho 

prostřednictvím dokážeme stále více věcí a už nějaký čas máme díky němu možnost zlepšit 

třídění odpadu ve svém regionu. S mobilní aplikací máte vše na jednom místě a doslova ve 

svých rukou.  

Třídění v regionu 

Třebíčsko. Právě pod 

tímto názvem si 

aplikaci můžete zcela 

zdarma stáhnout, a to 

jak v Google Play 

nebo v AppStore do 

svého mobilu. Pak už 

se můžete jen 

informovat, jaké 

složky odpadu patří 

do různě barevných nádob nebo do kterého sběrného dvoru můžete odvézt svůj odpad.  

A to není zdaleka všechno. Díky aplikaci můžete udržovat v čistotě i své okolí. Vždyť komu 

by se líbily odpadky přetékající nádoby a kontejnery? S aplikací Třídění v regionu Třebíčsko 
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můžete velice snadno pomoci sobě i Vašim sousedům. Pokud přijdete k plnému kontejneru, 

neváhejte a jen pár kliknutími v aplikaci informujte dispečink svozové společnosti ESKO-T. 

Za Váš postřeh a za to, že nejste lhostejní k Vašemu okolí, budeme rádi. Jak jen to bude 

možné, vyšleme k vyprázdnění kontejneru některou z našich svozových posádek.  

Ovládání aplikace je intuitivní. K nalezení nejbližší barevné nádoby nebo kontejneru na 

odpad, kterého se potřebujete zbavit, se stačí podívat na mapu se všemi stanovišti. Možná Vás 

překvapí, kolik jich ve městech i v obcích na Třebíčsku máte k dispozici. Druhou možností je 

najít kontejnerové stání podle abecedního seznamu obcí, měst a ulic.  

Pak už stačí pouze kliknout na požadované hnízdo barevných nádob či kontejnerů a dále 

pokračovat ke druhu odpadu až po možnost nahlášení plné nádoby. Tu můžete navíc i 

jednoduše vyfotit a informaci i se snímkem odeslat firmě ESKO-T. Vše zvládnete během 

chvíle.  

Téměř stejnou cestou můžete pomoct i v případě, že najdete kontejner, který je poškozený, ať 

už únavou materiálu (kovu nebo plastu) nebo vandalismem. Neváhejte, vyfoťte, odešlete. To 

vše za pár sekund a několika kliknutími. Nádobu se pak budeme snažit co nejrychleji opravit, 

poškozený díl vyměnit nebo doplnit kontejnerové stání úplně novou nádobou. 

Dobu, kdy se Vaši sousedé nemohou kvůli poškozené nádobě zbavit nepotřebného odpadu a 

kdy mi tento nedostatek odstraníme, můžete zkrátit právě vy. Nebuďte lhostejní ke svému 

okolí a informujte nás. Jde to jednoduše, třeba právě díky mobilní aplikaci Třídění v regionu 

Třebíčsko. Někdy stačí málo, abyste pomohli svému okolí.  

TIPY NA PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 

Chovej se podle tohoto obrázku ! 

 

Využijte tento odkaz: https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/ 

https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/
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NOVÉ NÁPADY A PŘIPOMÍNKY 

Pokud máte témata, která by Vás zajímala nebo máte připomínky či 

poznatky k této problematice, neváhejte nás kontaktovat.  

Podělte se s kolegy o Vaše poznatky a zkušenostmi z praxe. Rádi je 

uveřejníme v dalších vydáních Zpravodaje.  

 

S pozdravem 

Tým pracovníků „Svazku obcí pro komunální služby“ 

 


