JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY!
Žlutá popelnice

PLAST
Patří sem:

✓✓Sešlápnuté PET lahve
✓✓Sáčky, tašky, fólie
✓✓Polystyren
✓✓Plastové obaly
od potravin (kelímky,
vaničky apod.)
✓✓Plastové obaly
od drogerie (mýdlo,
čisticí prostředky,
kosmetika)
✓✓ CD/DVD obaly
✓✓Strečové fólie
✓Nápojový
✓
karton

Nepatří sem:

××Linoleum
××PVC
××Pryžové výrobky
××Molitan
××Videokazety
××Obaly od olejů
nebo silně znečištěné
zbytky jídla
××Obaly od nebezpečných látek

KOVY
Patří sem:

✓✓Plechovky od nápojů
✓✓Konzervy od potravin
✓✓Hliníková víčka
od jogurtů
✓✓Kovové uzávěry a víčka
✓✓Kovové obaly
od drogerie
a kosmetiky
✓✓Alobal

Nepatří sem:

××Obaly od nebezpečných látek
××Plynové lahve
××Kabely a dráty
××Elektrozařízení

Tisk materiálu podpořil:

Technické služby
Malá Haná

Modrá popelnice

Hnědá popelnice

Černá popelnice

Sběrná místa

PAPÍR

BIO

SMĚSNÝ ODPAD

SKLO

Patří sem:

✓Noviny,
✓
časopisy,
letáky
✓✓Knihy
✓✓Brožury
✓✓Katalogy
✓✓Kancelářský a balicí
papír
✓✓Čisté papírové obaly
✓✓Karton a lepenka

Nepatří sem:

××Znečištěný papír
××Voskovaný papír
××Papírové kapesníky
a ubrousky
××Pauzovací papír
××Uhlový papír (kopírák)
××Pořadače s kovovými
komponenty

Patří sem:

✓✓Zbytky jídel rostlinného
původu
✓✓Zbytky ovoce a zeleniny
✓✓Zbytky pečiva
✓✓Květiny
✓✓Kávové sedliny a filtry
✓✓Čajové sáčky
✓✓Hrnkové květiny
včetně hlíny
✓✓Papírové kapesníky,
ubrousky a sáčky
✓✓Skořápky od vajec
a ořechů

Nepatří sem:

××Maso, oleje a tuky
××Cigaretové oharky
××Smetky
××Letáky a noviny
××Vlhčené ubrousky
a vlhčený toaletní
papír

Patří sem:

✓✓Maso, kosti
✓✓Sáčky z vysavače
✓✓Smetky
✓✓Popel
✓✓Hygienické pomůcky
✓✓Běžné žárovky
✓✓Čisticí utěrky a houby
✓✓Keramika a porcelán
✓✓Trus zvířat
✓✓Silně špinavé a mastné
obaly bez nebezpečných látek

Nepatří sem:

××Úsporné žárovky
a zářivky
××Stavební odpad
××Vyřazená elektronika
××Papír
××Plast
××Sklo
××Bioodpad
××Kovy

Patří sem:

✓✓Láhve od nápojů
✓✓Zavařovací sklenice
✓✓Flakony
✓✓Tabulové sklo

Nepatří sem:

××Porcelán
××Keramika
××Drátěné sklo
××Zrcadla
××Varné sklo
××Zářivky a výbojky
××Běžné žárovky
××Televizní obrazovky
a monitory

Nejste si jisti, kam daný odpad patří? Nenašli jste ho uvedený výše? Poradíme Vám na webových stránkách www.kamtovyhodit.cz.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY!
Žlutá popelnice

PLAST
Patří sem:

✓✓Sešlápnuté PET lahve
✓✓Sáčky, tašky, fólie
✓✓Polystyren
✓✓Plastové obaly
od potravin (kelímky,
vaničky apod.)
✓✓Plastové obaly
od drogerie (mýdlo,
čisticí prostředky,
kosmetika)
✓✓ CD/DVD obaly
✓✓Strečové fólie
✓Nápojový
✓
karton

Nepatří sem:

××Linoleum
××PVC
××Pryžové výrobky
××Molitan
××Videokazety
××Obaly od olejů
nebo silně znečištěné
zbytky jídla
××Obaly od nebezpečných látek

KOVY
Patří sem:

✓✓Plechovky od nápojů
✓✓Konzervy od potravin
✓✓Hliníková víčka
od jogurtů
✓✓Kovové uzávěry a víčka
✓✓Kovové obaly
od drogerie
a kosmetiky
✓✓Alobal

Nepatří sem:

××Obaly od nebezpečných látek
××Plynové lahve
××Kabely a dráty
××Elektrozařízení

Technické služby
Malá Haná

Modrá popelnice

Kompostér

Černá popelnice

Sběrná místa

PAPÍR

BIO

SMĚSNÝ ODPAD

SKLO

Patří sem:

✓Noviny,
✓
časopisy,
letáky
✓✓Knihy
✓✓Brožury
✓✓Katalogy
✓✓Kancelářský a balicí
papír
✓✓Čisté papírové obaly
✓✓Karton a lepenka

Nepatří sem:

××Znečištěný papír
××Voskovaný papír
××Papírové kapesníky
a ubrousky
××Pauzovací papír
××Uhlový papír (kopírák)
××Pořadače s kovovými
komponenty

Patří sem:

✓✓Zbytky jídel rostlinného
původu
✓✓Zbytky ovoce a zeleniny
✓✓Zbytky pečiva
✓✓Květiny
✓✓Kávové sedliny a filtry
✓✓Čajové sáčky
✓✓Hrnkové květiny
včetně hlíny
✓✓Papírové kapesníky,
ubrousky a sáčky
✓✓Skořápky od vajec
a ořechů

Nepatří sem:

××Maso, oleje a tuky
××Cigaretové oharky
××Smetky
××Letáky a noviny
××Vlhčené ubrousky
a vlhčený toaletní
papír

Patří sem:

✓✓Maso, kosti
✓✓Sáčky z vysavače
✓✓Smetky
✓✓Popel
✓✓Hygienické pomůcky
✓✓Běžné žárovky
✓✓Čisticí utěrky a houby
✓✓Keramika a porcelán
✓✓Trus zvířat
✓✓Silně špinavé a mastné
obaly bez nebezpečných látek

Nepatří sem:

××Úsporné žárovky
a zářivky
××Stavební odpad
××Vyřazená elektronika
××Papír
××Plast
××Sklo
××Bioodpad
××Kovy

Patří sem:

✓✓Láhve od nápojů
✓✓Zavařovací sklenice
✓✓Flakony
✓✓Tabulové sklo

Nepatří sem:

××Porcelán
××Keramika
××Drátěné sklo
××Zrcadla
××Varné sklo
××Zářivky a výbojky
××Běžné žárovky
××Televizní obrazovky
a monitory

Nejste si jisti, kam daný odpad patří? Nenašli jste ho uvedený výše? Poradíme Vám na webových stránkách www.kamtovyhodit.cz.

