Jak správně třídit odpady
Komodita

Plasty = žlutý pytel

Papír = modrý pytel

Kovy = šedý pytel

Kovy (nadměrné) =
sběrna, občan sám

Bioodpad = hnědá
nádoba 240 l

Elektroodpad = zelená
nádoba ve vstupu do OÚ
- REMA

Ošacení = kontejner
u NS Hruška
Sklo = zvony
Nepoužité léky =
lékárna,
popř. nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad

Velkoobjemový odpad
Stavební odpad = občan
si přistavení a odvoz
kontejneru hradí sám
Směsný komunální
odpad

Příklad
Pet lahve, mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů a oplatek, obaly od čipsů,
kávy, igelitové tašky, plastové obaly od výrobků (např. šampony, pěny do
koupele, prostředky na mytí nádobí), obaly od kečupu, jogurtu, hořčice –
opláchnout „z nejhoršího“, aby nezapáchaly, kartáček na zuby, prázdné tuby
od zubní pasty, kousky polystyrénu, krabice od mléka, džusů, vína, obaly od
CD, plastové hračky, plastový zahradní nábytek (není třeba ho rozřezávat)
noviny a časopisy, katalogy, čisté papírové sáčky, kartony, papírové krabičky
od sýrů, zubní pasty, zbylé rolky toaletního papíru, papírová plata na vejce,
kancelářský papír, obálky, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky
plechovky a konzervy, drobné kovové předměty z domácností, hliníkové
nádobí, pánev, hrnec, vrták, alobal, tenkostěnná hliníková víčka od jogurtů,
fólie od rybích salátů, čokolád, sprejové nádobky, prázdné obaly čajových
svíček, kovová víčka, plechové kbelíky a konve
sloupky z plotů, rámy oplocení, pletivo, dráty, okapy, plechy
tráva, listy, nať, košťál, jadřince, slupky, pecky, skořápky z ořechů, kávový
odpad, čajové sáčky, vaječné skořápky, piliny, hobliny, plevel, seno, sláma,
padané ovoce, zelenina, větve délky do 25 cm a průřezu 2 cm, podestýlka od
doma chovaných malých hlodavců (křeček, morče), zbytky jídla rostlinného
původu (vařené brambory, pečivo, těstoviny) NE MASO, MASNÉ VÝROBKY,
KOSTI, UHYNULÁ ZVÍŘATA A HLÍNA, třídit bioodpad do nádob i v době, kdy
není svážen (prosinec – březen)
žehlička, holicí strojek, mobil, tonery, CD, DVD, toustovač, fén, kulma, rádio,
rychlovarné konvice, počítačové komponenty (myš, klávesnice, notebook),
baterie, kompaktní zářivky, hodinky, budík, váha, kalkulačka, videokamera,
fotoaparát, elektronický teploměr, tlakoměr, mixér, fritovací hrnec,
tachometr, GPS navigace, vrtačka, pila, bruska, hračky (elektrický vláček,
autíčko, videohra)
oblečení, obuv, lůžkoviny, potahy, záclony, bytový textil, hračky
láhve, skleničky, vázy, skleněné tabule (nerozbíjet, raději postavit vedle zvonu)
léčiva
barvy, lepidla a obaly jimi znečištěné, rozpouštědla, kyseliny, pryskyřice,
fotochemikálie, hydroxidy, mazací a motorové oleje a obaly jimi znečištěné,
autobaterie, rtuťové teploměry, použitý kuchyňský olej z domácností,
prostředky na hubení hmyzu
koberce, linolea, matrace, nábytek, ledničky, televizory, monitory, pračky,
pneumatiky, WC mísy, umyvadla, kočárky
odpad vznikající při rekonstrukci a stavebních úpravách, NEJEDNÁ SE O
ODPAD KOMUNÁLNÍ A NEPATŘÍ DO ODPADU KOMUNÁLNÍHO
popel, jednorázové pleny, rozbitá obuv, porcelán a keramika (např. rozbitý
talíř, kachlička), střepy zrcadel, žárovky, znečištěné papírové obaly od másla,
margarínů, mastný papírový obal od sádla, smetky z chodníku, kosti,
korunkové uzávěry od skleněných lahví (např. pivo), guma, zbytky z kuchyně –
maso a slupky od salámů, voskovaný papír, použité papírové kapesníčky,
podestýlka domácích zvířat, psí exkrementy

