TŘIĎTE, JE TO JEDNODUCHÉ!
Jde o to, abychom měli směsného (komunální odpad netříděný – nazýváno také komunál)
odpadu, který se jen vysype na skládku, co nejméně a více bylo v odpadech, které se dají
ještě nějak zpracovat – plasty, papír, sklo, bioodpad…

CO KAM PATŘÍ / NEPATŘÍ ? AKTUALIZOVÁNO 10/2019
PLASTY (žlutá popelnice)
PATŘÍ (bez zbytků jídla a vypotřebované)

NEPATŘÍ

- SEŠLÁPNUTÉ PET lahve i s víčkem
- kelímky, igelity, sáčky, tašky, kelímky od
jogurtů a mléčných výrobků, krabičky od
pokrmových tuků - NEMUSÍ BÝT VYMYTÉ,
STAČÍ VYŠKRABAT LŽÍCÍ A MOHOU BÝT I
S VÍČKEM, obaly od sušenek, bonbónů…,
obaly od VYPOTŘEBOVANÝCH pracích,
čisticích, kosmetických přípravků, menší
kusy nestavebního polystyrenu
- vaničky od masa VYMYTÉ

- mastné nebo silně znečištěné obaly,
vaničky od masa mastné/od krve
- polystyrenové krabičky od jídla,
PLASTOVÉ LAHVE OD OLEJE -> SMĚSNÝ
povoskované kelímky, POUŽITÉ PLENY,
platíčka od léků -> SMĚSNÝ
- obaly od nebezpečných látek =
NEBEZPEČNÝ ODPAD (na obalu je
oranžová výstražná značka) - barvy,
hnojiva, postřiky proti plevelům,
chemikálie, lepidla… -> SBĚRNÝ DVŮR
- molitany, linolea a výrobky z PVC,
novodurové trubky! -> SBĚRNÝ DVŮR

PAPÍR (modrý kontejner)
PATŘÍ
noviny, časopisy, katalogy, sešity, kancel.
papír, papírové obaly, krabice, kartony
(nevadí kancelářské sponky, izolepa…),
ruličky od toal. papírů, obálky s fóliovými
okénky, papírové sáčky od pečiva (s fólií),
knihy bez pevné vazby (pevná vazba
vytrhnout a dát do směsného)
balicí papír obyčejný, pohlednice
(obyčejné papírové), papírová plata od
vajec (nebo na kompost), NÁPOJOVÉ
KARTONY (TETRAPACK) od mléka, džusů…

SKLO (zelený kontejner)
PATŘÍ (sklo nerozbíjet)
zavařovací sklenice (víčko nevadí), lahve,
skleničky, tabulové sklo z oken a dveří,
VYPOTŘEBOVANÉ lahvičky od kosmetiky
a mycích prostředků, skleněné lahve od
olejů NEMUSÍ SE VYMÝVAT!

NEPATŘÍ
- PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, vlhčené ubrousky,
MASTNÝ, MOKRÝ, ZNEČIŠTĚNÝ PAPÍR,
papír zatavený do folie, voskovaný papír,
balicí papír povoskovaný, celofán,
POUŽITÉ PLENY, fotografie, pohlednice
(lesklé), tapety -> SMĚSNÝ

NEPATŘÍ
- zrcadla, drátované, plexisklo -> SBĚRNÝ D.
- varné sklo (nádobí), zlacené, pokovované,
keramika, skloker., porcelán -> SMĚSNÝ
- žárovky úsporné, led, halogen, zářivky ->
ZPĚTNÝ ODBĚR nebo SBĚRNÝ DVŮR

DALŠÍ…

POPEL – z důvodu nosnosti je na sběr popela určena malá (120 l, černá) popelnice
CD, magnetofon. kazety, videokazety ->
PNEUMATIKY -> Pneuservis DANĚK, Opatov
SMĚSNÝ, ALE obaly od CD -> PLASTY
AUTOVRAKY a části aut -> VRAKOVIŠTĚ!
juta (pytle), samolepky, krabičky od cigaret,
VYJETÝ MOTOROVÝ OLEJ -> benzin. stanice
vosk ze svíček, silon -> SMĚSNÝ
BATERIE (tužkové, apod.)-> SBĚRNÝ BOX (OÚ,
zubní kartáčky, plastové kartáče -> SMĚSNÝ
ELEKTRO OBCHODY)
brýle, houbičky na nádobí, guma -> SMĚSNÝ
ZBYTKY LÉKŮ, RTUŤOVÉ TEPLOMĚRY
- OBYČEJNÉ ŽÁROVKY -> SMĚSNÝ
(NEBEZPEČNÝ ODPAD) -> ODNÉST DO
- EXKREMENTY OD ZVÍŘAT (psi, kočky…)
LÉKÁRNY, NIKDY NE SMĚSNÝ!
-> SMĚSNÝ

ŽELEZO/HLINÍK – železo, barevné kovy, chromované předměty, plechovky – NEMUSÍ SE
VYMÝVAT, tlakové kovové nádobky (lak na vlasy, šlehačka, voňavka…), konzervy, hrnce, plechy,
pánve (ne teflon -> směsný), víčka od zavařenin, jízdní kola… -> SBĚRNÝ DVŮR nebo přímo výkupna

SBĚRNÝ DVŮR (nachází se za obecním úřadem)
otevírací doba: PONDĚLÍ 7 – 12 a 13 – 17 h, v jiné dny a o víkendech pouze po předchozí domluvě

NEBEZPEČNÝ ODPAD
- obaly od nebezpečných látek (na obalu je oranžová výstražná značka) - barvy, hnojiva,
rozpouštědla, postřiky proti plevelům, chemikálie, lepidla…
- skleněné /plastové obaly s nevypotřebovanými zbytky čisticích, pracích, kosmetických přípravků

- ELEKTROSPOTŘEBIČE -> lze odnést do obchodů s elektrospotřebiči v rámci tzv. zpětného
odběru nebo sběrný dvůr
(chladničky, mrazničky, televizory, počítače, monitory, vysavače, drobné el. přístroje, mobilní
telefony, zářivky, úsporné žárovky…)

JEDLÉ TUKY z kuchyně (např. fritovací olej) – ODNÉST V PET LAHVI NA SBĚRNÝ DVŮR

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
- nábytek, koberce, linolea, matrace, velké krabice např. od ledničky… - rozložené!
- okna, dveře, dřevotříska, kabely, zárubně, umyvadla, záchodové mísy, výlevky, vany,
- stavební sutě (beton, cihly, omítky, střešní krytiny, dlaždice, skelná vata (zabalit do igelitu), lepenka
Na sběrný dvůr je po domluvě na OÚ možné uložit v malém množství (jednotlivé kusy). Větší
množství, např. stavební odpad z rekonstrukcí, demolic, stavebních úprav, atd., patří přímo na
skládku kom. odpadu ve Třebovicích. Výše poplatku za skládkovné je dle množství a druhu odpadu.
Odvoz lze za úhradu domluvit na obecním úřadě.
Azbestové odpady (např. eternit) patří na skládku vždy, jedná se NEBEZPEČNÝ ODPAD!

BIOODPAD rostlinného původu (tráva, drobné větve, listí, káva, čaj, skořápky ořechů, ovoce,
zelenina… ) patří do kompostu nebo případně do sběrného dvora na URČENÉ MÍSTO,

NE DO SMĚSNÉHO ODPADU!!!
!!! Zbytky živočišného původu do kompostu ani na sběrný dvůr nepatří (kosti, zbytky uvař.
jídla, masa…), pokud nelze spotřebovat jinak (např. krmení pro slepice, atp.), pak patří do směsného
odpadu. Uhynulá zvířata a větší množství živočišného odpadu řeší Asanace s.r.o. , Žichlínek.

TEXTIL - v obci jsou dva kontejnery, ještě použitelný, čistý textil (jinak do směsného odpadu) lze
ukládat v igelitových pytlích - oblečení, obuv, kožené zboží, kabelky, ručníky, povlečení, záclony,
závěsy, ubrusy… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mimo správné a důsledné třídění, je určitě dobré se zamýšlet, jak odpady šetřit nebo je vůbec
nevytvářet, věci používat opakovaně, atd., např. vratné lahve vrátit, mobily, brýle nabídnout
k charitativním účelům, apod.

