TŘIĎME ODPAD, POMÁHEJME ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ I SOBĚ!
PAPÍR
modré kontejnery 1100 l
KONTEJNERY na SD

SKLO
bílé, zelené kontejnery zvony nebo 1100 l

KONTEJNERY na SD

NÁPOJOVÉ KARTONY
pytlový sběr
kontejnery 1100
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Na sběrná místa je třeba ukládat papír čístý, suchý, rozložený, sešlápnutý
●noviny ●časopisy ●lepenka ●krabice (rozložené)●karton ●sešity ●knihy
●letáky ●psací a balící papír ●papírové obaly od potravin

●hygienické kapesníky, ubrousky ●znečištěný papír ●zafóliovaný papír ●celofán
●obvazy ●kopírák ●šanony

●lahve ●bílé a barevné sklo ●tabulové sklo ●obalové sklo ●skleněné střepy ●drátěné sklo ●autosklo ●plexisklo ●keramika ●porcelán ●zrcadla ●olovnaté sklo
●žárovky
●skleněné nádoby ●zavařovací lahve bez víček

●vícevrstvé obaly od nápojů - nápojové kartony, PRÁZDNÉ
Samostatně pytlový sběr, v případě, že neprobíhá pytlový sběr a v obci
není kontejner přímo na Tetra Packy, lze je vhodit do kontejneru s plastem

●ZBYTKY NÁPOJŮ A POTRAVIN

PET láhve
pytlový sběr

●PET láhve

samostatně pytlový sběr

žluté kontejnery 1100 l

Ostatní plast
pytlový sběr
žluté kontejnery 1100 l

Tvrdý plast
KONTEJNERY na SD

BIOODPAD
svoz bioodpadu z hnědých biopopelnic
120 l, 240 l, 770 l

kontejnery na SD

●obaly od stolních, motorových olejů ●obaly silně znečistěné (např. zbytky jídel)

●igelitové pytle ●sáčky ●fólie ●kelímky PRÁZDNÉ, NEMUSÍ BÝT VYMYTÉ
●obaly od nebezpečných látek, barev a chemikálii ●PVC ●guma ●linolea ●molitan
●obaly od drogistického zboží, jaru ● tuby ●plachty samostatně pytlový
●pneumatiky ●novodurové trubky ●polystyren ●hliníková víčka ●láhve od těsnících
sběr
hmot, izolací, pěn ●plastové nárazníky ●palubní desky
●vinařské a zahradnické bedny ●plastový nábytek ●plastové sudy ●kbelíky
●květináče ●hračky

BIOODPAD NESMÍ BÝT V IGELITOVÝCH PYTLÍCH, SKLENICÍCH ●zbytky
ovoce a zeleniny ● květiny ● kávový odpad ● zbytky jídel roslinného
původu ● tráva, plevel ● zbytky rostlin ● seno ● sláma ● drobné větve

●plasty (pytle, kýble, sáčky) ●sklo, sklenice ●kovy ●kameny ●nebezpečný odpad
●směsný komunální odpad ●stavební odpad ●zemina ●textil ●cigarety, popel a
uhlí ●jednorázové pleny ●zbytky jídel živočišného původu

TŘIĎME ODPAD, POMÁHEJME ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ I SOBĚ!
DŘEVO
KONTEJNERY na SD

ANO

NE

●odřezky z masivního dřeva ●dřevěné obaly ●odpadní kůra ●stavební
dřevo ●dřevěný nábytek ● dřevěné palety ●dřevotřísková deska ●překližka

● vláknitá deska (MDF-sololit) ●kovové, skleněné části (kromě hřebíků, šroubů)
●guma ●textilie ●znečištěné desky (dehtem, izolacemi,…) ●hniloba ●plíseň

●PNEU z osobních vozů (BEZ DISKŮ)

●pláště a duše z kol, motocyklů ● guma ●PNEU z nákladních vozidel a traktorů při
nákupech nebo výměně ponechat v PNEUSERVISECH

●malé domácí spotřebiče (fény, žehličky, elektrické hračky) ●spotřební
elektronika (TV, rádia, kamery, monitory, tiskárny, PC, telefony) ● velké
domácí spotřebiče (chladničky, pračky, myčky, trouby, el. bojlery, digestoře,
el. grily)

●rozebrané spotřebiče

●úsporné zářivky ●úsporné žárovky ●výbojky ●svítidla ●LED světelné
zdroje

●obyčejná žárovka, halogenová (neobsahují rtuť, možné odhodit do popelnice)

●prázdné konzervy od potravin i od krmiva pro psy a kočky ●plechovky a
nápojové obaly ● kovové tuby, víčka a uzávěry ●hliníkové folie - hliníková
víčka z jogurtů

●plechovky od barev a nebezpečných odpadů (patří na sběrný dvůr do
nebezpečného odpadu)

● použité ošacení a drobný bytový textil ●bližší informace na sběrných
kontejnerech

●ne mokré, plesnivé, znečištěné

PNEUMATIKY
KONTEJNERY na SD

ELEKTROZAŘÍZENÍ
KONTEJNERY na SD

ZÁŘIVKY, ŽÁROVKY
KONTEJNERY na SD

KOVOVÉ OBALY
ŠEDÉ KONTEJNERY

TEXTIL
speciální kontejnery

