Jak správně třídit odpad
(níže jsou znázorněny barvy nádob, do kterých se daný druh odpadů odkládá)

druh odpadu

PAPÍR

označení na obalech

Do kontejneru, pytle nebo nádoby

PATŘÍ
Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

NEPATŘÍ
Celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším
počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice!

NÁPOJOVÝ
KARTÓN

Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které „Měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující
zbytky nápojů a potravin.

PLASTY

Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
podlahové krytiny či novodurové trubky.
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

KOVY

Drobné kovové odpady jako např. plechovky od nápojů
Velké kovové odpady, které raději odevzdejde do sběrny
nebo jídel, hliníková víčka od jogurtů a margarínů, kovové druhotných surovin.
zátky z láhví od nápojů, apod.

SKLO BAREVNÉ
(SMĚSNÉ)
SKLO ČIRÉ*

BIOLOGICKO
ROZLOŽITELNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD (BRKO)

Lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
tabulové sklo z oken a ze dveří...

Keramika a porcelán, luxfery, autosklo, zrcadla, drátované
sklo, zlacená a pokovená skla...

Sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, láhve od
nápojů z čirého skla a rozbité skleničky...

Keramika a porcelán, luxfery, autosklo, zrcadla, drátované
sklo, tabulové sklo, zlacená a pokovená skla...

Zbytky ovoce a zeleniny (slupky z brambor, natě, apod.),
zbytky jídla a kuchyňské zbytky, prošlé potraviny bez
umělých obalů, vyluhovaný čaj a kávová sedlina, tráva a
listí, plevel, popel ze dřeva, hobliny a piliny.

Větve a kořeny dřevin, plasty, sklo, kovy, textilie, barvy,
chemikálie, baterie, oleje, léčiva a kosmetika, smetí a
prach z vysávání, cigarety, maso, kosti, vaječné skořápky,
papír, lepenka apod., biologicky nerozložitelné materiály a
všechny ostatní látky (kameny, plasty, pařezy apod.)...

* pokud nádoby na čiré sklo nemáte k dispozici, lze tento odpad odkládat do zelených nádob.

