Nakládání s odpady ve Včelné v roce 2016
Svoz směsného odpadu: 1x za 14 dní v pátek, lichý týden:
(8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7.,
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.)

Směsný odpad v pytlích svozová firma neodváží,
jakož i popelnice plné nevytříděného odpadu.
Svoz biopopelnic:
Listopad až březen 1x za měsíc, první čtvrtek v měsíci
(7.1., 4.2., 3.3. — 3.11., 1.12.)

Duben až říjen

1x za 14 dnů, sudé týdny ve čtvrtek

(7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10.)

Svoz pytlů na plasty (žluté) a nápojové kartony (oranžové):
1x za měsíc, poslední pátek v měsíci
(29.1., 26.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11., 30.12.)

Zpětný odběr elektrozařízení
za Kulturním domem v Dlouhé ulici
první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin
(4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12)

Kontejner na trávu a listí:
přistavován v sezóně březen – listopad

Kontejner na větve:
přistavován v sezóně březen – listopad
Nebezpečný, objemný, kovový odpad
a autobaterie – 2x za rok, jaro a podzim
Stavební odpady a hadry
v objemu do 1 káry za auto měsíčně
možno zdarma vyvézt na sběrný dvůr
města Č.B. na Švábově Hrádku

J AK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY
Sklo

Papír

Sklo se vhazuje do zeleného kontejneru.
Není nutné jej rozbíjet, neboť se bude dále
třídit. Skleněný odpad se dá díky svým
vlastnostem recyklovat do nekonečna.
Správně
 sklo čiré i barevné
 nevratné skleněné lahve od nápojů
 velké skleněné střepy
 tabulové sklo
 skleněné vázy, sklenice, dózy ap.
Špatně
 zrcadla
 drátěné sklo, autosklo
 sklenice plné kompotů
 keramika a porcelán
 TV obrazovky a PC monitory

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje
průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíc.
Správně
 časopisy, noviny, sešity
 krabice
 papírové obaly
 cokoliv z lepenky
 knihy (bez nepapírové vazby)
 obálky s fóliovými okénky
Špatně
 celé svazky knih
 uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír

Plasty
Plastový odpad patří do žlutých pytlů.
Protože plastový odpad v popelnici zabírá
nejvíce místa ze všech odpadů, je nejenom
důležité jeho třídění, ale i sešlápnutí
či zmáčknutí před vyhozením.
Správně
 stlačené PET lahve
 igelitové, polyethylenové tašky
a sáčky
 kelímky od potravin
 mikrotenové sáčky
 vypláchnuté plastové nádoby
od pracích, mycích a kosmetických
prostředků
 polystyren v menších kusech
 balící fólie od spotřebního zboží,
 obaly od CD disků a další výrobky
z plastů
Špatně











znečištěné plastové nádoby
mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků
obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek
guma, molitan, PVC
pneumatiky, kabely
novodurové trubky
linolea a jiné podlahové krytiny
textil z umělých vláken
nápojové kartony

Nápojové kartony
Nápojové kartony patří do oranžových pytlů.
Jak správně třídit nápojové kartony
Správně
 vícevrstvé obaly (tzv. "krabice" –
vyprázdněné a stlačené)
od nápojů:
o mléka
o mléčných výrobků
o džusů
o vín
o dalších potravin
Špatně
 jiné obaly od nápojů (sklo, plasty,
plechovky)
 nápojové kartony znečištěné
nebezpečnými látkami (např. jejich
dalším použitím při natírání,
lakování, lepení)
 nevyprázdněné nápojové kartony

Objemný odpad
Např. starý nábytek, koberce, kuchyňské
linky, drobný stavební odpad atd.
Na tyto odpady využijte pravidelného
mobilního sběru. V případě, že v určitém
časovém úseku vyprodukujete tohoto druhu
odpadu velké množství (provádíte např.
rekonstrukci domu, zahrady, stěhování,
apod.), objednejte si přistavení vhodného
velkoobjemového kontejneru.
Správně







starý nábytek
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
umyvadla a WC mísy

Špatně

Textil
Ke sběru textilu slouží modré kovové
kontejnery s přehledným popisem. Sbírané
šatstvo, obuv a textil jsou určeny pro další
použití, proto je ukládáme čisté, suché,
v plastovém pytli.
Správně
 oblečení
 boty
 přikrývky
Špatně
 hadry
 záclony
 koberce

Biologický odpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad
pocházející především z údržby zahrad nebo
kuchyní. K tomuto sběru se využívají hnědé
odvětrávané kontejnery, nebo mobilní sběry.
Bioodpady je také možné jako jediné legálně
využít na zahradách v kompostérech nebo
komunitních a obecních kompostárnách.
Správně







Špatně






rostlinný odpad ze zahrady,
(posekaná tráva, listí, plevel,
spadané ovoce)
zemina z květin bez květináčů
zbytky ovoce a zeleniny, slupky
zbytky jídel včetně potravin
s prošlou zárukou – jen do
biopopelnice
výkaly drobných domácích zvířat –
jen do biopopelnice
maso, kosti
uhynulá zvířata
olej z potravin
obaly od potravin

Oleje a tuky jedlé
Oleje a tuky vkládejte do nádoby – zelené
plastové "popelnice" běžné velikosti – pouze
v uzavřených PET lahvích.
Správně




Špatně





použité oleje a tuky z domácností,
např. fritovací oleje
ztužené jedlé tuky
technické oleje (převodové,
motorové, tlumičové)
maziva a kapaliny







lednice
televizory a počítačové monitory
zářivky a výbojky
autobaterie
jiné nebezpečné odpady

Kovový odpad
Kovový odpad patří do šedého kovového
kontejneru s přehledným popisem.
Správně







Nápojové plechovky
Vymyté konzervy od potravin
Vymyté zvířecí konzervy
Tuby
Umyté uzávěry a víčka od nápojů,
jogurtů

Špatně




Stlačené kovové nádoby
od kosmetiky a jiných sprejů
Kovové obaly od barev, benzínu
a motorových olejů

Elektrozařízení
Vysloužilé elektrospotřebiče (vše, co je
na baterie nebo do zásuvky) se odnášejí
na místa zpětného odběru. V naší obci je
za Kulturním domem v Dlouhé ulici.
Elektrospotřebiče a PC techniku přinášejte
kompletní, nikoliv jen torza bez elektrických
součástí.
Správně
 lednice, pračky, myčky, sporáky,
mikrovlnky
 vysavače, fény, topinkovače,
mixéry, holicí strojky
 rádia, mobilní telefony
 televizory, monitory, počítače,
tiskárny
 pily, vrtačky, elektrické hračky
 zářivky a úsporné výbojky
Výjimky, které nejsou odebírány
 bojlery
 akumulační kamna
 klimatizační jednotky, pokud jsou
součástí staveb

