Má to smysl, třid'te odpad správně.

Značky na oba/ech - naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z ~jakého

materiálu a někdy je velmi obtižné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto Jsou na obalech různé značky, které nás

InformuJI, jak máme s takovým obalem po poutrti nalož~.

l...'"
~

Slpky s čislem nebo zkratkou nás informuji o matenálu, z něhož je obal vyroben

později vyhodit V tabulce jsou nejčastěj!i

Paplr

PAP

22

VlnM lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Bllé sklo

GL

70

Zel~

sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

Ocel

FE

40

Hlinik

ALU

41

Dfevo

FOR

50

Polyethylentereflalát

PEr

1

Polypropylén

PP

5

Poiystyrén

PS

Polyetylén (rozvětvený) LDPE
Polyelylén (lineámi)

Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal

kódy:

6
4

HDPE 2

Kombinovaný obal

CI

Nápojový karton

CfPAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde pfevlédá papir

obal Je vyroben z vlce materiálů a ten za lomítkem pfevlédá

Panáček s kešem znamená, že pouUý obal máme hodrt do pfislu!ně
obal do popelnice nepat1i, protože obsahuje ~jaké

nádoby na odpad. Pokud je panáček pfe!kitnutý,

znamená 10, že

nebezpečné látky Takové odpady se odná!1 do sběmy nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory

BIjž§1 informace se dozvíte na vašem obecnlm nebo městském úi'adu

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišfuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud sí koupite
obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená 10, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojite su~nky, odhodte jejich
obaly do barevného kontejnerul

~
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k recyklaci na sběrný dvůr nebo do prodejny elektro.

Papir
Do modrých

nidob

můlete odhodit:

Proslm. nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečiAtěný paplr,

./ novíny, časopisy, reklamnlle\áky,

uhlový a voskovaný papir,

./' kancelá1ský papir,

pout~é plenky a hygienické potfeby .

./' knihy, seilty,
,/ krabice, lepenka, kart6n,
,/ paplrové obaly (nap/' sáčky).
Sklo
Do zelených

n6dob můlete odhodit:

Proslm, nevhazujte:
keramiku, porcelán,

,/ láhve od nápojů,

.,IskJen6né nádoby,

X zrcadla,
drtllěné sklo a autosklo.

,/ skIen6né atfepy - tabulové sklo.

Platy
Do tlutých

~v.;;-...,./

n6dob můlete odhodit:

Proslm. nevhazujte:

PET láhve od nápojů - prosrm, nezapomellle je seilápnoutl

novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.).

,/ kelimky, sáčky, fólie,
,/ výrobky a obaly z plastů,
,/ poIystyr6n.

Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sblrajl, odhazujle je do kontejneru nebo pytlů označených oranžovou nálepkou. Na dalšl informace
se můžete zeptal na obecním ti městském úradu, pop( u firmy, která sváži odpady. Pokud se ve vaši obci kartony jeAtě nesbírajl, nezbývá
nic jíného, než je vyhodit do směsného odpadu.
Eleklro

odpad
Do červených

nidob

můlete

odhodit:

Proslm, nevhazujte:

zpětný odběr bateni (samostatný vtIezovacl otvor),

zálivky,
Xlelevize,

,/ drobné elektrozatlzenl.

monitory

Textll
Do bllých ntdob

můlete odhodit:
Proslm, nevhazujte:

použitý a nepotfebný lexlil,

koberce, matrace, mol~,
,/ ošaceni, Iotnl prádlo, záclony, bytový texlil,

znečiAtěný a mokrý lextil.

,/ ručnlky, ubrusy, párovaná obuv

Co se děje s vytříděným odpadem?
Svozová auta postupné vyprázdní ve městě v~ny
ze žlutých kontejneru

barevné kontejnery jednoho druhu. Jeden den svážejí papír z modrých kontejnerů, druhý den plasty

Svazová firma může používat stejný svozový vůz pro papír, plasty i dal!1 složky odpadů. Pfed každou komoditou ho musi vytistit, aby se svezené
odpady neznečišfovaly

tím tistší Jsou svezené odpady, lím větši mají šanci na nové využitI.

Pokud obsluha svozového vozu najde v kontejneru něco, co tam nepatri (napl'iklad zbytky jldla v kontejneru na paplr), nemůže ho už odvézt k dalšimu
zpracováni, protože by znečistili celý objem vozu. Kontejner vyprázdni až pI'i sběru směsného odpadu a znečiAtěný odpad vyvezou na skládku.

Dotřiďovací linka a zpracování
Svezené vyti'iděné odpady se jeAtě dotfídujf na do1ňdovací lince. Odpady se vyklopí na pás a ručně se dotfídujf na jednotlivé druhy a vybírají se
nečistoty. Tyto nevyužitelné zbytky jdou na skládku.

