
Druhy a třídění odpadů
Obec zajišťuje sběr a svoz tříděných odpadů s využitím firem:

   

Jsme také registrováni v systému zpětného odběru tříděných odpadů 

Co je bioodpad?
Do nádoby patří například: listí,tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevné štěpky ze stromů a keřů, piliny, 
hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané ovoce, kávová sedlina, skořápky od vajec - ANO
Do nádoby nepatří například: zbytky jídel, jedlé oleje, maso, kosti, uhynulé zvířectvo, znečištěné 
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady - NE
 

Co patří do tříděných plastů?
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, 
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v 
menších kusech. - ANO
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, 
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky - NE
 

Co do tříděného papíru?
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, 
nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí 
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s 
kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. - ANO
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na 
papír, ale do popelnice! - NE
 

Jaké sklo do tříděného kontejneru?
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i 
nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z 
oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. - ANO
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo 
barevné!

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu. - NE
 

Kontejner na nápojové kartony
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané 
komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří 
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krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru 
řádně sešlápnout. - ANO
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani 
nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. - NE
 

Směsný komunální odpad
Do černých domovních popelnic potom patří odpad směsný, který zůstává po oddělení využitelných 
složek a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ 
odpadem. Komunální odpad je podle platné definice § 4 písm b) zákona 185/2001 Sb, o odpadech 
veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako 
komunální odpad v prováděcím právním předpisu s     výjimkou odpadů vznikajících u právnických   
osob nebo fyzických osob oprávněných k     podnikání  . - ANO
Do domovních ani jiných sběrných nádob na komunální a tříděný odpad nepatří stavební a 
demoliční odpad, což jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování 
staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené 
a užívané k zabudování do staveb)! - NE
 

Objemný odpad
Sem patří komunální odpad (respektive odpad z domácností), který vzhledem ke svým rozměrům 
nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (80-1100 dm3). Např. nábytek, koberce, 
sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly. Za účelem likvidace 
tohoto odpadu zajišťuje obec 2x do roka přistavení velkoobjemových kontejnerů.


