
 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje město Litovel o plánovaném svozu 

komunálního odpadu na přelomu roku 2020 a 2021. 

Rok 2020 končí 53. týdnem (lichý týden) a rok 2021 začíná 1. týdnem (lichý týden). 

Vzhledem k tomu, že se musí zachovat harmonogram svozu (lichý a sudý týden),  
svoz odpadů proběhne následovně: 

 52. týden (21.12. – 27.12. 2020) 
 

Den Obec - ulice 

Pondělí 21.12. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

Úterý    22.12. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

Středa  23.12. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

Čtvrtek 24.12. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

 

 53. týden (28.12. 2020– 3.1. 2021) 
 

Den Obec - ulice 

Pondělí 28.12. 2020 Litovel - svoz odpadu se ruší  

– svoz pouze kontejnery - sídliště 

Úterý    29.12. 2020 Litovel - svoz odpadu se ruší  

– svoz pouze kontejnery - sídliště 

Středa  30.12. 2020 Litovel - svoz odpadu se ruší  

Čtvrtek  31.12.2020 Litovel - svoz odpadu se ruší  

Pátek       1.1. 2021 Litovel - svoz odpadu se ruší 

 

 



 

 

 1. týden (4.1.  – 10.1. 2021) 
 

Den Obec - ulice 

Pondělí   4.1. 2021 Litovel – dle plánu lichý týden 

Úterý       5.1. 2021 Litovel – dle plánu lichý týden 

Středa     6.1. 2021 Litovel – dle plánu lichý týden 

Čtvrtek    7.1. 2021 Litovel – dle plánu lichý týden 

Pátek       8.1. 2021 Litovel – dle plánu lichý týden 

Tento týden proběhne svoz odpadů dle plánu - lichý týden. 

Tento týden proběhne mimořádně i sběr pytlů s odpadem, který se již nevešel do popelnic. 

 2. týden (11.1. - 17.1. 2021) 
 

Den Obec - ulice 

Pondělí  11.1. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

Úterý      12.1. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

Středa    13.1. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

Čtvrtek   14.1. 2020 Litovel – dle plánu sudý týden 

Tento týden proběhne svoz odpadů dle plánu - sudý týden. 

Tento týden proběhne mimořádně i sběr pytlů s odpadem, který se již nevešel do popelnic. 

Následující svozy budou již probíhat dle zavedených pravidel – sudý x lichý týden. 

 

 

Plán svozu směsného komunálního odpadu na území města Litovel najdete na www.litovel.eu . 

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v pracovním, 

tak i soukromém životě. 

http://www.litovel.eu/


 

 

 


