
Informace o odpadech – co kam patří 

 

Komunální odpad 

 
• Patří sem: maso, kosti, sáčky z vysavače, smetky, popel, 

hygienické pomůcky, běžné žárovky, čistící utěrky a houby, 

keramika a porcelán, trus zvířat, silně špinavé a mastné obaly 

bez nebezpečných látek 

• Nepatří sem: úsporné žárovky a zářivky, stavební odpad, 

vyřazená elektronika, papír, plast, sklo, bioodpad, kovy 

• Cílem obce je minimalizovat množství komunálního 

odpadu pomocí efektivního třídění odpadů občany. 

 

Tříděný (separovaný) odpad 

 
Proč bychom měli více třídit odpad? 

1. Snížíme množství komunálního odpadu a nebudeme zatěžovat životní prostředí, 

v rámci možností snižovat dopady globálních změn a tím i umožnit kvalitní život v naší 

krajině i dalším generacím 

2. Snížíme množství komunálního odpadu a nebudeme muset za jeho likvidaci platit velké 

poplatky (skládkovací poplatek se bude razantně zvyšovat, a rovněž se bude zvyšovat 

požadavek na recyklovatelnost). 

 

Do kontejneru na sklo patří – láhve od nápojů, zavařovací sklenice, flakony, tabulové sklo. 

Nepatří sem – porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, zářivky a výbojky, běžné žárovky, 

TV obrazovky a monitory. 

 

Do žlutých pytlů na plasty patří – PET láhve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky 

od bombónů, oplatek a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly 

neznečištěné potravinami (kelímky od jogurtu, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty 

(obaly od kečupu, hořčice, šamponů, pěny do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, 

prostředků na mytí nádobí, čistících prostředků), obalový polystyren, plastové hračky, atd. 

Dále do žlutých pytlů patří – nápojové kartony od mléka, džusů, vína apod., kovové obaly 

neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných nápojů, drobné 

kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly čajových 

svíček, atd. 

Nepatří sem: linoleum, PVC, pryžové výrobky, molitan, videokazety, obaly od olejů, obaly od 

nebezpečných látek  

 

Do modrých pytlů na papír patří – noviny, časopisy, letáky, brožury, katalogy, kancelářský a 

balící papír, čisté papírové obaly, karton a lepenka. 

Nepatří sem: znečištěný papír, voskovaný papír, papírové kapesníky a ubrousky, pauzovací 

papír, kopírák, pořadače s kovovými komponenty. 

 

Bioodpad 
 

• Patří sem: tráva, seno, sláma, listí, zkrácené větve stromků a keřů, zbytky jídel 

rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, květiny, kávové sedliny a 



filtry, čajové sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny, papírové kapesníky a ubrousky, 

skořápky od vajec a ořechů, pecky a makovice, piliny, hobliny, dřevní štěpka, hnůj 

z chovu hospodářských zvířat, studený popel z čistého dřeva 

• Nepatří sem: zbytky masa, ryby, a výroky z nich, barevně potištěný papír, popel z uhlí 

a koksu, piliny a zbytky dřevotřísky, lakované a natřené dřevo, velké množství vařené 

stravy, mléko a mléčné výrobky, uhynulá zvířata a zbytky za zabíjačky, nerozložitelný 

materiál (sklo, plasty, kovy, textil), výkaly masožravých a nemocných zvířat, oleje a 

tuky, cigaretové oharky, vlhčené ubrousky 

 

Velkoobjemový odpad 
 

Svoz velkoobjemového odpadu je řešen mobilně, tj. je přistavením kontejneru na Náměstí 

v obci v určité termíny (2 x ročně) vyhlášené obvyklým způsobem (rozhlas, vývěska, web 

obce). 

• Občané můžou do kontejneru ukládat starý nábytek, kuchyňské linky, linoleum, vany, 

umyvadla nebo záchodové mísy, kožešiny, kabáty, koženky, velké plástové hračky, 

plástové nádoby, nafukovací bazény aj. 

 

Nebezpečný odpad 
 

Svoz nebezpečného odpadu je řešen stejně jako velkoobjemový odpad – mobilně (2 x 

ročně). 

• Patří sem: minerální oleje, ropné produkty, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, 

kyseliny, hydroxidy, pesticidy, léky a domácí chemie, tonery, inkousty, elektrotechnický 

odpad (nerozbité zářivky a výbojky, baterie, ledničky a mrazničky, TV, rádia, počítače, 

obrazovky aj.) 

 

Použité jedlé tuky a oleje 
 

Shromažďují se do sběrných nádob ve dvoře Obecního úřadu předáním zaměstnancům 

Obecního úřadu. Jedlé tuky a oleje nesmí být shromažďovány spolu s jinými biologicky 

rozložitelnými odpady a nesmí se ani kompostovat. 

Proč nevylévat tuky do odpadu – olej tuhne a zanáší potrubí.    

      Použitý olej přelévejte do běžně dostupné PET láhve. Po shromáždění naplněných PET 

láhví je stačí odnést na určené sběrné místo. 

 

 

Pamatujme, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. 


