Základní informace občanům pro správné třídění odpadu

Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří 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 sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, nápojové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se
během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého
čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner na použitý textil a obuv

Ve městě máme 16 stanovišť s výše uvedenými kontejnery, kam občané mohou tříděný odpad
odložit. Tuto službu máme dále doplněnou pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako je
sběrný dvůr a výkupny.
Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další
odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich
škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a
tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na
městském úřadě, případně ve sběrném dvoře.

Co můžete zdarma odložit do Sběrného dvora?
Sklo, plasty, papír, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad a
elektroodpad.
Biologicky rozložitelný odpad pochází především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Od jara do
podzimu jsou po městě rozmístěny i velkoobjemové kontejnery.
Objemný odpad, jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd. V případě, že v určitém
časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci
domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované
firmy.
Nebezpečné odpady, tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti,
které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve
speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se
např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Staré léky
můžete vrátit do jakékoliv lékárny.
Elektroodpad, jedná se o vysloužilá elektrozařízení, baterie, staré a nefunkční elektrické
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Tyto spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru",
který zajišťují specializované firmy.

