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Co patří pod jednotlivě sbírané komunální odpady:

1) Do nebezpečných komunálních odpad() patří

Vše co není směsný komunální odpad, například již nevyužitelné oleje, barvy,
nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a
jiných ropných olejů, maziv, barev, laku, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby
obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelu nebo
výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky,
akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační
materiály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny,
rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady,
azbestové krytiny. Jen ještě upozorňuji, že všechny odpady obsahující azbest
musí být zabaleny buď v igelitových pytlech, nebo v jiném pevnějším přebalu
kvOli možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno
jakkoliv přepravovat.
Do nebezpečných odpadu patří i vybourané okenní rámy. Sklo se dá dát do nádob,
nebo kontejneru na sklo.
Jen podotýkám, že by mělo jít o menší množství nebezpečných odpadll z
domácností. Pokud je nebezpečných odpadll v domácnosti více, zajistíme po
dohodě s občanem odvoz většího množství odpadu zvlášť, za velmi příznivé
ceny.



2) Co patří do velkoobjemových komunálních odpad~

Občan se muže zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice.
Jedná se tedy o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce,
běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla,
běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo
od stavebních materiálu, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky,
plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilu,
dále veškeré podlahové krytiny, textílie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén,
sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálu, ale
pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, obaly stavebních materiálu, dále veškerou
domácí a zahradní keramiku také pálené nebo keramické tašky ze střech, starou a
zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby. V
podstatě všechny nepotřebné věci z domácností občanu, ale ne ty odpady a
neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše v nebezpečných odpadech nebo jsou
nebezpečnou látkou znečištěné.

Zde bych jen poprosil o informování občanu, aby rozložitelné věci jako je nábytek,
sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle svých možností občané rozložili.
Je to proto, že pokud je nábytek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je
neskladný. Zde žádám aby občané dle svých možností odstranili z nábytku kovové
součásti i drátěnky, (kovový odpad včetně sporáku, praček bez elektromotoru atd.
patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat). Skleněné výplně vysklít do určených
separačních kontejneru na sklo.

3) Vyřazená elektrozařízení a pneumatiky

Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické pračky, ždímačky, el. sporáky,
varné desky, dále televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části
elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí,
kalkulačky, telefony, mobilní telefony tedy vše co je na elektriku jakéhokoliv napětí.
Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánku.

Sbírají se i pneumatiky, ale bez diska). kovové disky patří do železa.

V případě jakéhokoliv Vašeho dotazu, požadavku, připomínky, upřesnění služby atd. mi
kdykoliv zavolejte na mobil 724 761 641 nebo pište na muj e-mail :
hana.bahelkova@suez.com

Předem Vám velmi děkuji za využívání našich služeb.



žlutá popelnice = plast

PATŘÍ

kelímky od jogurtů, plastové
láhve od nápojů IPET láhvel,
obaly od potravin [třeba od
kečupu) obaly od domácí

drogérie !například od avivážal,
fólie a sáčky,

TIP: Do žluté popelnice PATŘÍ také nápojové kartony, ale jen tehdy, je-li to na popelnici vyznačeno]

hnědá popelnice = bioodpad

PATŘÍ

tráva, větve, listí ze zahrad,
zbytky ovoce a zeleniny, piliny,

hlína z květináče

červená popelnice = elektroodpad
PATŘÍ

vysloužilé výrobky, napří
klad kalkulačky, toustovače,
žehličky, rychlovarné kon
vice, počítačové klávesnice

a myši

televize, žárovky, monitory,
baterie (baterie se sbírají
zvlášť do sběrných nádob

v obchodech, školách apod.
a poté se recyklují)

bílá popelnice = bílé sklo

PATŘÍ NEPATŘÍ

čiré skleněné láhve BÍLÉ SKLO

NEPATŘÍ

obaly se zbytky potravin,
obaly od nebezpečných látek,
podlahové krytiny [třeba linol,

molitan

NEPATŘÍ

zbytky jídel, oleje, kosti,
maso, uhynulá zvířata,

znečištěné piliny

NEPATŘÍ

barevné láhve, automobilové
sklo, sklo z oken, dveří nebo

výloh, drátěné sklo
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a potom i RECYKLOVAT

modrá popelnice = papír

PATŘÍ

použité sešity, popsané papíry,
noviny, časopisy, letáky,

papírové krabice a krabičky

zelená popelnice = barevné sklo

PATŘÍ

A co ostatní
odpady, které

nejsou

~

barevné skleněné Láhve,
tabulové sklo

y, VYTŘÍDIT
VYTRIDIT

! VYTŘÍDIT !

NEPATŘÍ

znečištěný a mastný papír,
tvrdá vazba knih, plata od vajec

NEPATŘÍ

bílé skleněné láhve,
automobilové sklo, drátěné sklo

~ lekce 2



Co ještě můžeme třídit?

TEXTIL

PATŘÍ: nepotřebné oděvy, ložní prádlo, ubrusy, obuv
!jen v párech, ne jednotlivě)

NEPATŘÍ: koberce, molitan, mokrý a znečištěný textil

Vytřídili jsme, co jsme mohli - papír, plasty, sklo, bioodpady, dokonce staré oblečení
a elektrospotřebiče. A co nám zbylo?

SBiRNÝDVŮR

kontejner na textil = staré oblečení

černá popelnice = směsný
komunální odpad

Zase ten směšný, pardon směsný, odpad. Do černé popelnice dává
me to, co vyhodíme doma do koše. Co to je? Třeba mastný ubrousek,
rozbitý hrneček z keramiky, dětské plínky, popel z kamen.

• Pozor. popel nesmíme dávat do popelnice žhavý! Víte proč?

s ěr y dvůr - ostatní a ne ezpečný odpad
Odpady, které nezařadíme do jednotlivých popelnic, můžeme odnést
do sběrného dvora.

PATŘÍ: nebezpečné odpady [například žárovky, zbytky barev).
pneumatiky, nábytek, televize, kovy
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