Třídění komunálního odpadu a stavebního odpadu v obcích
Příchovice, Kucíny a Zálesí
PAPÍR
Kde shromažďovat: sběrné nádoby modré barvy
Vhazovat










Noviny, časopisy
Sešity, bloky
Reklamní letáky
Knihy bez tvrdých obalů
Katalogy, telefonní seznamy
Kancelářský papír
Krabice - rozložené, sešlápnuté!
Kartony, lepenky
Papírové části obalů

Nevhazovat
 Kopíráky, pauzovací papír
 Znečištěný papír (od barev, lepidel,
mastnoty, …)
 Zalaminovaný papír
 Dětské plenky
 Nápojové kartony (TetraPack)

 Papírový obal nebo výrobek
s některou ze značek:

SKLO
Kde shromažďovat: sběrné nádoby zelené barvy
Vhazovat
 Bílé sklo (čiré lahve, zavařovací
sklenice, skleněné nádoby)
 Tabulové sklo
 Lahve z barevného skla (od piva,
vína, limonád)
 Skleněné obaly
 Skleněný obal nebo výrobek
s některou ze značek:

Nevhazovat







Keramiku, porcelán
Zrcadla, plexisklo
Autoskla, drátované sklo
Varné sklo
Žárovky, výbojky, zářivky
Obrazovky, displeje

PLASTY
Kde shromažďovat: modré PVC pytle
Vhazovat
 PET lahve - sešlápnuté!
 Plastové lahve (od mléka, mléčných
nápojů) - sešlápnuté!
 Kelímky od jogurtů, pomazánek
 Igelitové tašky, sáčky, fólie
 Obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků
 Polystyren – v menších kusech!
 Nápojové kartony (TetraPack)

Nevhazovat






Pneumatiky
Molitan, guma
Podlahové krytiny
Novodurové trubky
Obaly od barev, žíravin a jiných
nebezpečných látek

 Plastový obal nebo výrobek
s některou ze značek:

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Kde shromažďovat: zvláštní sběrné nádoby na předem vyhlášených přechodných stanovištích
Mezi nebezpečné složky komunálního odpadu patří








Znečištěné obaly od barev, olejů, léčiv apod.
Barvy, lepidla, chemikálie
Zářivky, výbojky
AKU - baterie
Všechny typy baterií
Vyřazené léky všeho druhu včetně mastí
Oleje, olejové filtry

Poznámka: Celoročně je v Příchovicích uvnitř KD (vlevo za vstupními dveřmi) možnost
odkládat úsporné žárovky, které jsou znázorněné na víku sběrné nádoby.

OBJEMNÝ ODPAD
Kde shromažďovat: kontejnery na směsný odpad ve sběrném dvoře v Příchovicích a na
přechodných stanovištích v Kucínech a Zálesí
Objemný odpad je odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
běžných sběrných nádob pro směsný odpad (odpadkové koše, popelnice)





Nábytek, nebo jeho části
Koberce
Sanitární technika
Objemné obaly

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Kde shromažďovat: odpadkové koše, popelnice a kontejnery ve sběrném dvoře v Příchovicích
a na přechodných stanovištích v Kucínech a Zálesí
Směsný komunální odpad je odpad, který nelze vytřídit pro další využití (např. papír,
sklo, plasty) a pro který není předepsán zvláštní způsob nakládání s odpadem (např.
nebezpečný odpad). Směsný komunální odpad nezahrnuje stavební odpad!
DO NÁDOB NA SMĚSNÝ ODPAD NEPATŘÍ
 Využitelné odpady (papír, sklo, plasty)
 Nebezpečné složky komunálního odpadu
 Stavební odpad

STAVEBNÍ ODPAD
Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem!
Stavební odpad obsahuje stavební a demoliční odpad










Zdivo, beton
Keramické výrobky
Střešní tašky
Vytěžená zemina
Kamení
Izolační materiály
Asfaltové směsi
Dřevo, sklo, plasty (z demolicí)
Směsné stavební a demoliční odpady

