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DĚKUJEME ZA POMOC A PODPORU 
Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím zapojeným do úklidu 
naší přírody a životního prostředí. Doplňování pytlů a rukavic spolu se 
svozem odpadu zajišťují Technické služby Břeclav, AVE Břeclav a Lesy 
ČR. Rukavice a pytle nám poskytli sponzoři, kteří na ně vynaložili svoje 
finanční prostředky. Akci organizují ve svém volném čase členové 
Ardea Břeclav – základní článek Hnutí Brontosaurus.

Vydáno za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR na 
základě rozhodnutí ministra životního prostředí  

Chcete nás kontaktovat? Ohlásit velkou skupinu dobrovolníků? 
Poslat nám fotky? Ohlásit místo, které je třeba uklidit? Zapomněli 
jsme někde odvézt odpadky? Pište, volejte a posílejte obrázky na 
mobil 739 370 492 nebo na e-mail ardea.breclav@brontosaurus.cz. 

Záleží ti na tvém životním prostředí?
Chcete přispět k ochraně přírody?
Teď přišla tvá chvíle! 

Hromadná akce pro veřejnost 
26. 03. 2022  13 - 17:00
Zahájení a ukončení bude na turistické základně Kančí obora. 
Pro všechny budou připraveny pytle a rukavice a  na každého 
účastníka bude čekat za odměnu občerstvení.

Individuální úklid pro jednotlivce i skupiny 
27. 03. - 08. 04. 2022
Vyrazte ven na čerstvý vzduch udělat něco pro sebe i ostatní tvory 
této planety . Vezměte si pytel rukavice na našem samoobslužném 
stanovišti - pokud zde pytle nejsou, tak se omlouváme a brzy je 
doplníme. Poté sesbíraný odpad vraťte na samoobslužné stanoviště.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Toto místo není náhrada kontejnerů sběrného dvora a jiných míst 
určených k ukládání odpadu. Toto místo slouží pouze k odkládání 
pytlů a odpadu sesbíraných z okolní přírody v rámci úklidové 
akce. Ukládání odpadu mimo místa k tomu určená je trestáno 
podle zákona. 

Dbejte především své osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních. 
Nebezpečných předmětů se nedotýkejte a nahlaste nám je. 
Kreativitě se meze nekladou. Chcete uklízet i jiná místa 
v Břeclavi? Můžete. Máte tip na velký nepořádek? Zatočte s ním! 

PRAVIDLA AKCE
V případě, že bude vyhlášen lockdown z důvodu protiepidemických 
opatření nemoci Covid-19, tak hromadná akce pro veřejnost 
v sobotu 26. 03. 2022 bude zrušena a to i v případě, že bude platit 
jen pro určitou skupinu obyvatelstva, protože nebudeme na místě 
prověřovat pro koho omezení platí a pro koho ne. Individuální úklid 
přírody ve dnech od 27. 03. do 08. 04. 2022 může každý provádět 
bezkontaktně s jinými osobami dle aktuálně platných nařízení. 
V případě, že nebudou ve dnech konání akce vyhlášeny žádné 
aktuální omezení pohybu osob, proběhne hromadná i individuální 
část programu. 

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, § 293 - poškození 
a ohrožení životního prostředí se trestá odnětím svobody nebo 
zákazem činnosti. Zákon č. 289/1995 Sb.  o lesích, § 20 - zakazuje 
se znečišťovat les odpady a odpadky. Trestá se pokutou. Zákon č. 
541/2020 Sb., o odpadech, Za ukládání odpadů mimo vyhrazená 
místa hrozí pokuta až 50 000 Kč. Při pozorování protiprávního 
chování volejte na telefonní číslo městské policie 156  nebo státní 
policie 158. Zákony jsou dodržovány tehdy, když jsou vymáhány.  
Upozorňujte na protiprávní jednání, kterým je každé odložení 
jakéhokoliv odpadu mimo místo k tomu určené.


