KAM S ODPADEM
Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pouze pro občany, nikoliv pro firmy a
podnikatele!!!

Co kam patří a nepatří
KOMODITA

PATŘÍ

NEPATŘÍ

PAPÍR

noviny, časopisy, reklamní
letáky, kartony, sešity, papírové
do kontejneru nepatří mokrý,
obaly, krabice roztrhané na
mastný nebo jinak znečištěný
menší kusy, balicí papír,
papír, uhlový a voskovaný papír,
lepenka, kancelářský papír,
použité plenky
sešity, obálky

PLASTY

sešlápnuté PET lahve, plastové
nádoby a lahve, plastové
do kontejneru nepatří bakelit,
kelímky, sáčky a fólie, čisté
guma, PVC, linoleum,
plastové obaly od mléka, jogurtů
pneumatiky, novodurové trubky,
a ostatních mléčných výrobků,
plastové obaly od chemikálií
plastové tašky, prázdné plastové
olejů a barev
obaly od šamponů, kosmetiky a
čistících prostředků

SKLO

bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné láhve, zavařovací
sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla

NÁPOJOVÉ
KARTONY

vypláchnuté krabice od džusů,
mléka apod.

do kontejneru nebo stojanu
nepatří nápojové kartony se
zbytky potravin

TEXTIL

ELEKTRO

nepotřebné ošacení, ložní
prádlo, záclony, bytové textilie,
ručníky, ubrus, rovněž párovaná
nositelná obuv, funkční hračky

do kontejneru nepatří koberce,
matrace, molitan, stany, spací
pytle, netextilní materiály,
znečištěné a mokré textilie
televizory, počítačové monitory,
baterie a drobná elektrozařízení zářivky, úsporné žárovky, velké
jako jsou např. kalkulačky, rádia, a malé domácí spotřebiče (jako
drobné počítačové vybavení, např. ledničky, pračky,
discmany, telefony, elektronické chladničky a podobně), stejně
hračky a podobně
jako tonery, CD, videokazety
a jiná záznamová media

„Množství vytříděného odpadu se stále zvyšuje“- výborná zpráva a my děkujeme, že
třídíte. Důležité však není pouze množství, ale také kvalita vytříděného odpadu. Do
barevných kontejnerů na tříděný odpad je velmi často vhazován i odpad komunální nebo
dokonce vysloužilá elektrozařízení a dochází tak ke znehodnocení vytříděného materiálu.
Celá nádoba pak musí být vyvezena s komunálním odpadem na skládku. Snaha občanů,
kteří pečlivě třídí, je mařena a město přichází zbytečně o finanční prostředky, které by mohly
být použity pro rozšíření sběrných míst. TŘIĎTE PROTO SPRÁVNĚ!!!
Využitelný odpad jako je železo, barevné kovy, akumulátorové baterie či papír
odevzdávejte do sběren surovin.
Sběrna surovin: VTOS, s.r.o. Jiráskova 803, Mn. Hradiště
Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru, jako jsou domácí elektrospotřebiče
(televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a
baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u
příslušného prodejce či ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy
kompletní, nedemontované! Drobné elektrospotřebiče lze odložit do červených kontejnerů.
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy,
chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry
atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky,
olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod.
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte ve
sběrném dvoře.
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.
Objemným odpadem jsou vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneumatiky, obaly
větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, apod. - odevzdávejte do sběrného dvora.
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, zemina a kamení,
izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Odpad ze zahrádek: lze kompostovat na svém pozemku, odkládat ve sběrném dvoře.
Spalovat je možné jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností a s přihlédnutím
k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy). Spalování rostlinného
materiálu, který není suchý, je zakázáno.

!!!!!
Objevili jste někde černou skládku?

Ohlaste ji na: Městský úřad, tel. 326 776 721

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Odkládá někdo firemní odpad do městských kontejnerů?
Pro okamžitý zásah volejte městskou policii, tel. 602 473 156, 326 771 240

