DRUHY UKLÁDANÝCH ODPADŮ
PAPÍR A LEPENKA

BAREVNÉ SKLO

ANO Časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy, obálky s fóliovými okénky, papír
s kancelářskými sponkami, bublinkové
obálky bez plastového vnitřku

ANO Barevné sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří

NE Nápojové kartony, uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír, termopapír, použité dětské pleny

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

NE Keramika, porcelán, autoskla,
zrcadla, drátosklo, pokovená skla, sklokeramika

BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
– drobný
ANO Odpad rostlinného původu – travní hmota, dřevní štěpka, seno, sláma,
listí, syrové zbytky zeleniny a ovoce,
uvadlé květiny apod.
NE Živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy), dřevní hmota (větve
stromů, keře)

DŘEVINY
ANO Větve, keře

BÍLÉ SKLO

NE Drobné nedřevnaté odpady rostlinného původu

DROBNÝ KOVOVÝ
ODPAD – kontejner

JEDLÉ OLEJE A TUKY

ANO Nápojové plechovky, plechovky
od potravin, nádobky od kosmetiky,
ostatní kovové předměty, např. kovová
víčka, nádobí

NE Technické oleje a maziva

NE Obaly znečištěné chemickými
látkami, např. obaly od barev, benzínů,
motorových olejů, nevyprázdněné kovové obaly, nádobky od sprejů, elektrospotřebiče, baterie

KOVY
ANO Obecně kovový odpad – kovové
konstrukce, rámy jízdních kol a kočárků, vraky strojů bez elektroniky

ANO Přefiltrované jedlé oleje a tuky

OBJEMNÝ ODPAD
ANO Starý nábytek, podlahové krytiny,
sanitární keramika, drobný stavební
odpad
NE Odpady, které se třídí (plasty, papír, sklo, bioodpad, kovy), nebezpečné
odpady (autobaterie, barvy, zářivky,
znečištěné obaly), elektrospotřebiče,
pneumatiky, zeminu, stavební odpad ve
velkých objemech

NE Elektronika

NEBEZPEČNÝ ODPAD
– jarní a podzimní svoz

TEXTIL

(o termínu bude vždy informovat
obecní úřad)

ANO Textilie, které je ještě možné dále
využívat

ANO Vysloužilá elektronika (lednice,
pračky, myčky, televize apod.), akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů
a chemikálií, zářivky, výbojky apod.

NE Znečištěný a znehodnocený textil

ANO Čiré sklenice a lahve
NE Autoskla, zrcadla, drátosklo, pokovená skla, sklokeramika

Mimo termíny pro svoz nebezpečného odpadu je možné průběžně ukládat tyto odpady na Sběrné dvory ESKO-T.
Objemný odpad (např. sutě) ve velkých objemech (větší než ruční vozík) ukládat přímo ve sběrných dvorech.

