BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BIOODPAD) SE
NEVYHAZUJE V IGELITOVÝCH PYTLÍCH A SÁČCÍCH
Co do bioodpadu patří? Tráva, plevel, zbytky pečiva a obilovin, seno a sláma, zemina
z květin, košťály a celé rostliny, hnůj, slepičí trus, hobliny a piliny, padané ovoce, slupky a
zbytky ovoce a zeleniny, listí a drcené větve, kávový a čajový odpad včetně filtrů.
Co do hnědých popelnic nepatří? Pleny, maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, uhelný popel, smetky z ulice, sáčky
z vysavače, vajgly, podestýlka z chovu drobných zvířat, trus masožravců, igelitové sáčky, či
tašky, plasty, kov.

Nadrozměrné nedrcené větve, pařezy, kmeny stromů a keřů do kontejnerů a

hnědých popelnic na bioodpad nepatří!!!!

1 noviny, časopisy
1 kancelářský papír
1 reklamní letáky
1 knihy, sešity, krabice
1 lepenka, kartón
1 papírové obaly (např. sáčky)
1 nevadí papír s kancelářskými
sponkami
1 není ani nutné odstraňovat
foliové okénko z obálek

láhve od nápojů
skleněné střepy
tabulové sklo
není nutné rozbíjet
nemusí se odstaňovat
etikety a víčka
do zeleného kontejneru patří
barevné sklo a do bílého
čiré sklo. Pokud máte v obci
zelený kontejner, patří tam
jak barevné, tak čiré sklo

SKLO

Nevhozujte dětské pleny,
uhlový, voskový, mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír.
Tříděním odpadu umožníte jeho další využiti
DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE!

1 mokrý, mastný, nebo jinak
znečištěný papír
1 úhlovaný a voskovaný papír
1 použité plenky a hygienické
potřeby

apod.

je sešlápnout!)
•kelímky, sáčky, fólie
•výrobky a obaly z plastů
•polystyren

směs

Nevhazujte porcelán, keramiku,
autosklo, drátěné sklo a zrcadla!
Tříděním odpadu umožníte jeho další využit í
DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE!
EKO(*|KOM
www.i aktrid il.czwww.ekokom.cz
keramiku
porcelán
autosklo
drátěné sklo
zrcadla

1 nápojové „krabice" od
džusů, mléka a mléčných
výrobků, vín, rajského
protlaku, hotových omáček,

•PET láhve od nápojů
(prosím, nezapomeňte

Nevhazujte obaly se zbytky potravin,
od chemikálii o nebezpečných látek;
novodurově trubky, podlahové krytiny!
Tříděním odpadu umožnít e jeho další využíti
DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE!
EKO^KOM

Nevhazujte obaly se zbytky nápojů!
Tříděním odpadu umožníte ieho další využili
DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE!

1 nápojové kartony
znečištěné zbytky potravin
(pokud je vypláchnete
vodou a zmáčknete,
pak je můžete vhodit do
kontejneru na nápojové
kartony)

•novodurové trubky
•obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy, apod.)

Další informace o třídění
a recyklaci na jaktridit.cz

KOVOVÉ OBALY - železo, hliník a jiné kovy, které jsou samostatným obalem nebo jeho
součástí. Jedná se především o takový odpad jako jsou např. hliníkové plechovky od piva,
limonád, energy drinků, dále o víčka od jogurtů a paštik, obaly hřbitovních svíček, alobal
apod. Dále do něj patří prázdné konzervy, plechovky, plechové uzávěry od zavařovacích
sklenic, víčka, klíče, zámky, skoby, hřebíky, medaile a další drobný kovový odpad.

