Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami
odpadu – Služby Telč, spol. s r.o.
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0024“

PLASTY A PLASTOVÉ OBALY
Patří:
-

Igelitové tašky
Sáčky
Folie, plastové plachty, pytle
Plastové lahve
Plastové kelímky (jogurty, pomazánky, margaríny)
Tuby (krémy, zubní pasta)
Obaly od čistících a pracích prostředků (jar, aviváž, prací prášek)
Plastové proložky od vajec
Nápojové kartony (džusy, mléka)
Bílý, čistý polystyren
Kanystry
Kbelíky (víka)

Nepatří:
-

Znečištěné folie, obaly
Hliník
Zálohované lahve
Lahve od stolního oleje
Znečištěný polystyren
Izolační pěna
Hračky
Těsnicí hmota

PAPÍR
Patří:
-

Obalový papír
Noviny, časopisy, katalogy
Prospekty, letáky
Skartovaný papír
Obalové kartony
Papírové obaly z potravin
Lepenka
Sešity, knihy (pouze bez vazby – ve větším množství na sběrný dvůr)

Nepatří:
-

Svazky knih
Znečištěný papír
Nápojové kartony
Tapety
Alobal
Hygienický papír, ubrousky

SKLO
Patří:
-

Skleněné lahve od nápojů
Zavařovací lahve
Skleněné tabule

Nepatří:
-

Porcelán
Keramika
Žárovky, lampy
Zrcadla
Drátované sklo

Pozn.: Oddělený sběr skla čirého – bílý kontejner. Patří sem: čiré lahve od nápojů,
zavařovací sklenice

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Patří:
-

Zbytky zeleniny a ovoce
Listí
Posečená tráva
Piliny, hobliny, kůra
Větvičky
Kávová sedlina
Sáčky od čaje
Papírové kapesníky, ubrousky
Skořápky od ořechů

Nepatří:
-

Zbytky vařeného jídla
Tekuté a mastné potraviny
Kosti
Maso
Skořápky od vajec
Zvířecí exkrementy
Stavební odpad a zemina
Oleje a tuky
Pleny
Obvazy
Uhynulá zvířata
Bedničky od ovoce/zeleniny

KOVY
Patří:
-

Nápojové plechovky
Konzervy
Kovová víčka/šroubovací víčka
Prázdné obaly od sprejů
Alobal
Hliníková víčka od mléčných produktů, sladkostí, kávy
Zbytky a kousky plechů a oceli
Kovové nádobí
Roury, nářadí
Dráty, pletivo
Hliníkové žebříky

Nepatří:
-

Obaly od barev a laků
Spreje se zbytky obsahu
Plynové lahve
Elektrozařízení
Znečištěné kovové díly (zaolejované)

Možnost odevzdání do nádob umístěných v rámci některých kontejnerových stání (kovy
menšího rozsahu), na sběrný dvůr či výkupnu kovů (kovy většího rozsahu).

TEXTIL
Patří:
-

Oblečení
Obuv
Hračky

Čisté a zabalené v pytli

Nepatří:
-

Znečištěné a nepoužitelné oblečení, obuv i hračky

Možnost odevzdání do nádob umístěných v rámci některých kontejnerových stání nebo na
sběrný dvůr.

ELEKTORSPOTŘEBIČE
Patří:
-

Drobné elektrospotřebiče (kuchyňské roboty, kávovary, toustovače)
Žehličky, fény, holicí strojky, budíky
Elektrické hračky
Elektrické nářadí (vrtačky)
Tlakoměry, teploměry
Monitory, tiskárny, notebooky, počítače, kopírky
Kalkulačky
Nabíječky, mobilní telefony
Hudební nástroje, gramofony
Videa, přehrávače, rádia, televize, kamery
Ledničky, mrazničky, klimatizace
Pračky myčky, sušičky
Trouby, mikrovlnné trouby
Elektrické bojlery
Ventilátory, digestoře
Elektrické grily, vařiče, sporáky

Nepatří:
-

Samostatné náplně chladících zařízení (chladiva)

Malé elektrospotřebiče patří do červeného kontejneru.
Velké elektrospotřebiče patří na sběrný dvůr.

SBĚRNÝ DVŮR
Patří:
-

Nábytek
Palety
Podlahové krytiny
Pneumatiky
Velké elektrospotřebiče
Stavební suť
Nebezpečný odpad
Porcelán
Biologicky rozložitelný odpad
Sklo
Plast
Papír
Kovy
Zemina a kamenivo
Dlaždice, obklady,
Cihly, beton
Tuky a oleje
Baterie a akumulátory
Textil, obuv (čisté, zabalené v pytli)

PŘEHLED RECYKLAČNÍCH ZNAČEK

Zdroj: www.trideniodpadu.cz

