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SBĚR POUŽITÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ 
 

Vyhláškou ministerstva č. 321/2014 Sb., dojde k zavedení sběru jedlých olejů 
v obcích již od 1. ledna roku 2020. Tato novela upřesňuje, že jedlé oleje a tuky 
nesmí být shromažďovány spolu s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Tuto 
povinnost, tak nelze naplňovat formou systému sběru bioodpadu. Použitý olej 
nepatří ani do směsného komunálního odpadu! 

Obec Větrušice tedy přistupuje ke sběru o rok dříve, než jí určuje zákonná 
povinnost, prozatím s použitím dvou sběrných nádob s příslušným polepem.  

Umístění nádob: jedna u budovy obecního úřadu a jedna u 
kontejnerů před křižovatkou ulic Severní a Východní.  Pokud se sběr 
osvědčí, rádi přidáme další nádobu/y.  

Vylévání použitého jedlého oleje přes toalety do jímek, z nichž mnohé jsou 
bohužel vypouštěny do povrchové (dešťové) kanalizace, představuje velkou 
environmentální zátěž, a navíc Vám může způsobit ucpání odpadního vedení. Je 
tedy v zájmu nás všech, aby se tato vysoká zátěž pro životní prostředí obce co 
nejrychleji snížila. (Jen na okraj 1 litr oleje může znečistit až několik tisíc litrů 
vody). Pro ty z Vás, kdo jste poctivě odevzdávali použitý kuchyňský olej do 
nebezpečného odpadu dvakrát ročně, se nyní manipulace značně zjednoduší, a 
navíc nemusíte doma olej tak dlouhou dobu uchovávat.  

 

Recyklace a uplatnění 

Sebrané tuky z potravinářského průmyslu, veřejného stravování a domácností 
lze recyklovat. Recyklování tuků najde uplatnění při výrobě metylesteru, který 
je přidáván do nafty jako biopalivo. Sesbíraný olej je také využíván 
v bioplynových stanicích. 
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Z pohledu ochrany životního prostředí v obci je důležité, aby byl sběr a 
manipulace s použitými oleji a tuky realizován dle níže uvedených pokynů. Je 
opravdu nezbytné, abyste je dodržovali, za což Vám všem velmi děkujeme:  

1. Olej lze ukládat POUZE do vyhrazených, speciálních 
separačních nádob (umístění viz výše). 

2. Olej či tuk se do těch nádob ukládá v uzavřených plastových 
obalech, například v uzavřených PET lahvích. 

3. Pro ukládání nejsou příliš vhodné původní PET obaly od oleje, 
protože jejich uzávěry dobře netěsní, nejlépe je olej vyhazovat 
například v PET lahvích od minerálky se šroubovacím 
uzávěrem. 

4. Nevhazujte do nádob olej ve skleněných lahvích – mohly by se 
rozbít či nárazem poškodit láhve plastové a olej by se rozlil po 
nádobě (nepříjemný zápach) 

5. Nevlévejte olej přímo do nádoby. Z rozlitého oleje by se šířil 
nepříjemný zápach. 

6. Separační nádoby slouží výhradně k ukládání použitých 

potravinářských olejů a tuků. Není možné do nich 
vhazovat třeba použité motorové oleje a 
podobně.  

 

 

Děkujeme Vám, že třídíte a věříme, že nádoby na sběr použitých 

potravinářských olejů přivítáte. 
 

 

Jana Dyčková 

místostarostka 


