KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na
zahrádce či chatě mohou vznikat:

Využitelné složky odpadu
Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do
kontejnerů na tříděný odpad.
Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy,
papír či akumulátorové baterie odevzdávejte do
sběren surovin.

Nebezpečný odpad

Rostlinný odpad a kam s ním?
Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce
• odkládat je do přistavených kontejnerů
• spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální
ohleduplností a s přihlédnutím k povětrnostním
podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy)

Použité výrobky podléhající tzv.
zpětnému odběru

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel,
kyseliny,
fotochemikálie,
pesticidy,
chemicky
znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
(výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené
motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev,
lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory,
spotřební použitý potravinářský olej (olej po smažení a
fritování), apod.

Použité výrobky, jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry,
rádia apod., elektrické akumulátory, galvanické
články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky
nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u
příslušného prodejce, kontejneru či ve sběrném
dvoře.
Elektrospotřebiče
odevzdávejte
vždy
kompletní, nedemontované!

Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na
komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvoře,
nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu.

Kam patří starý textil?

Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat
pouze osobám, které jsou provozovateli schválených
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu autovraků.

Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla,
pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové
sklo, vany, apod. odevzdávejte nebo při mobilním
svozu objemného odpadu nebo do sběrného
dvora.

Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a
keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a
kamení, izolační materiál vznikající při zřizování,
údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Odvezte do sběrného dvora nebo si objednejte u
technických služeb kontejner.

Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve
větším množství odevzdejte do sběrného dvora.
V některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i
zaveden sběr textilu do nádob.

Co dělat když?
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na
obecní úřad.
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou
skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte policii,
Jinak ohlaste na:
• Obecní úřad nebo Městský úřad, odbor životního
prostředí, odpadové hospodářství
• Česká inspekce životního prostředí, oddělení
odpadového hospodářství
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum,
případně druh odpadu, popřípadě pořiďte
fotodokumentaci.

