
Dřevo, popřípadě dřevěný nábytek, do žlutého
kontejneru nepatří! Pro tento druh odpadu býva-
jí v obcích zřízeny sběrné dvory. Myslete na to,
že větší nábytek, např. skříň či postel, je nutné
před tím, než jej odvezete na sběrné stře-
disko, rozložit či rozdělit na desky! Druhou
možností odložení dřeva a nábytku jsou tzv.
mobilní sběry, kdy v určitém předem stano-
veném dni a po vymezený časový úsek je možné
odpad dovézt na místo, kde je přistaven tzv.
velkokapacitní kontejner. 

Dětské pleny, stejně jako papírové kapesníky
a dámské hygienické potřeby, patří do
černého nebo šedého kontejneru na směsný
komunální odpad. Odkládání do jiné než
uvedené nádoby je zakázáno!

Bioodpad neboli biologicky rozložitelný odpad je
odpad pocházející především z údržby zahrad, ale
i kuchyní. Bioodpad je důležité třídit na místo k
tomu určené, a to jak z důvodu jeho dalšího
využití, tak z důvodu omezení jeho škodlivých
účinků na životní prostředí. 
Bioodpad v žádném případě nepatří do žlutého
kontejneru společně s plasty. Správné místo
ukládání bioodpadu, ale i jiných odpadů je dáno
obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat.
Bioodpad je možné ukládat do hnědé popelnice
určené pro sběr bioodpadu, případně do
kompostárny. 

Vážení občané,

zaměstnanci svozových firem se při vyvážení barevných kontejnerů velmi často setkávají s tím, že tříděný odpad
je smíchán s odpadem, který do nádob nepatří! Znehodnocený odpad v barevném kontejneru pak ale skončí
zbytečně na skládce. Více skládkování však znamená vyšší poplatky pro Vás!

Je důležité si uvědomit, že systém třídění odpadů v naší obci/městě je stanoven obecním systémem a ten je
nezbytné dodržovat! Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na obecním či městském úřadě,
případně u vstupu do sběrného dvora, pokud jím Vaše obec/město disponuje.

 
V tomto díle se podíváme na to, kam správně odložit pneumatiky, stavební odpad, PVC trubky, koberce, linolea,
dřevo, bioodpad nebo textil a dětské pleny.
 

Více informací o třídění odpadů naleznete na www.jaktridit.cz
nebo regionálních webech na www.trideni.cz.
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Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho
ve větším množství odevzdejte do sběrného
dvora. V některých obcích a městech na území ČR,
je textil navíc sbírán prostřednictvím
speciálních nádob. Do těchto nádob je možno
odkládat oblečení, obuv, ložní prádlo nebo třeba   
 i kabelky a tašky. Textil do těchto nádob vhazujte
vždy v igelitových taškách nebo pytlích. Špinavý
textil patří do směsného odpadu.

Objemný odpad, do kterého řadíme právě linolea
a koberce, nepatří do žlutého kontejneru!
Objemný odpad je odpad, který vzhledem k jeho
velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně
dostupných nádob. Právě pro takový druh odpadu
bývají v obcích zřízeny sběrné dvory nebo
probíhají tzv. mobilní sběry, kdy v určitý předem
stanovený den a po vymezený časový úsek, je
možné tento nahromaděný odpad vyvézt na místo
k tomu určené. Na tomto místě obvykle bývá
přistaven tzv. velkokapacitní kontejner.

Žádná pneumatika není nesmrtelná a rozhodně
nepatří do žluté nádoby na plast! Heslo „třídit
odpad“ zahrnuje i třídění pneumatik, ale správným
způsobem!
Pneumatiky je nutné je odkládat na správné
místo. Od 1. 1. 2018 můžete pneumatiky
odevzdat v pneuservisech a autoservisech, či
jiném místě prodeje pneumatik, a to bez ohledu
na jejich značku nebo na to, kde jste pneumatiku
zakoupili. Pneumatiky od Vás budou odebrány
bezplatně. 

Pod termínem stavební odpad si můžete
představit vše, co zbyde po demolici nebo
rekonstrukci nějaké stavby. Jedná se zejména      
 o cihly, zdivo, obklady, dřevěné konstrukční
prvky, kabely, PVC trubky nebo izolace. Stavební
odpad můžete odvézt, většinou v omezeném
množství, na sběrný dvůr. V případě, že v
určitém časovém úseku produkujete těchto
odpadů velké množství – provádíte např.
rekonstrukci domu, objednejte si a zaplaťte
přistavení velkoobjemového kontejneru u
specializované firmy.
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Více informací o třídění odpadů naleznete na www.jaktridit.cz
nebo regionálních webech na www.trideni.cz.


