TŘ ÍDĚNÍODPADŮ
PATŘ Í
noviny, č asopisy, kancelářský papír,
seš ity, bloky, deníč ky, diáře (není
třeba odstraň ovat kovové spony),
knihy (bez tvrdý ch obalů), reklamní
letáky, krabice, lepenka, kartón,
kancelářský a balícípapír, katalogy,
prospekty, dopisy, pohlednice, obálky,
telefonníseznamy

PAPÍR

NEPATŘ Í
mokrý , mastný nebo jinak zneč iš těný papír,
uhlový a voskovaný papír, pauzovacípapír,
spodnístrany samolepek, křídový papír,
celofán, alobal, tapety zaš piněné od barev
nebo lepidel, plata od vajec bez recyklač ní
znač ky, použité plenky a hygienické potřeby,
papírové kapesníč ky, obaly od mléka a
nápojů, obaly TETRAPAK

OZNAČENÍ
PATŘ Í
nevratné lahve z barevného skla, láhve
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo, sklenice,
skleněné obaly od léků

SKLO

NEPATŘ Í
keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla, varné sklo, žárovky, zářivky,
vý bojky, obrazovky televizorů, různé displeje

OZNAČENÍ
PATŘ Í
PET láhve od nápojů (prosím,
nezapomeň te je seš lápnout!), plastové
láhve od mléka a mléč ný ch jogurtů,
kelímky, mikrotenové sáč ky, fólie (ne
celofán), vý robky a obaly z plastů,
polystyrén bílý (obalový ) i tmavý
(plastové nádobí, kelímky), igelitové
taš ky, textilie ze 100% polyesteru,
obaly od CD, DVD, VHS vč . samotný ch
nosič ů

PLASTY

NEPATŘ Í
novodurové trubky, obaly od nebezpeč ný ch
látek a chemikálií(motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.), molitan, guma,
linoleum, plastové trubky, PVC, pneumatiky,
těsnění, žvý kač ky, vícevrstvé obaly (např.
nápojové kartony pokud to neníuvedeno
přímo na kontejneru), koberce, předložky

OZNAČENÍ
NÁ POJOVÉ KARTÓ NY

Pokud se ve vaš íobci sbírajínápojové kartony odhazujte je do kontejnerů nebo pytlů
označ ený ch touto oranžovou nálepkou.

OZNAČENÍ
PATŘ Í

KOMPOSTÉR

Tráva, listí, větvič ky, stonky, zbytky
ovoce a zeleniny, č ajové sáč ky, kávové
zbytky, kousky dřeva, hobliny, piliny,
papír, zbytky jídla (v malém množství),
popel, trus, zemina

NEPATŘ Í

Zbytky masa, kosti, ryby, kořenící
plevelné rostliny, popel, sáč ky od
vysavač ů, č istícíprostředky, chemikálie,
barvy, ředidla, léky, plasty, porcelán,
sklo, kovy, popel z cigaret

SMĚSNÝ KOMUNÁ LNÍODPAD
Na směsný
komunální odpad:
plechové nebo
plastové nádoby
o objemu od 70 do
1 100 l

Za směsný komunální odpad se považuje odpad z domácností i firem, který
neobsahuje nebezpeč ný odpad (např. popel, smetí, kuchyň ský odpad, drobné
nepotřebné předměty, mastný nebo zaš piněný papír a ostatní odpad, který nelze
znovu využít - recyklovat). Tento odpad by neměl obsahovat recyklovatelné složky
odpadů – papír, plasty, sklo, železo a barevné kovy. Rovněž by neměl obsahovat
trávu, větve a objemný odpad.

