Zbytkový (směsný) odpad
Odpad, který nelze znovu použít a není nebezpečný.
Kojenecké pleny, zbytky cigaret, sáčky z vysavačů, popel (koks /uhlí/dřevo),
žárovky, střepiny skla, skleněné nádobí, zničené domácí přístroje (nekovové), hračky,
hygienické pomůcky jako zubní kartáčky, keramika (talíře, vázy,…), audiokazety a
videokazety
Do kontejneru na zbytkový (směsný) odpad nepatří: elektrické a elektronické přístroje,
baterie, problémové látky, obaly, které se separují

Starý papír, kartony
časopisy, prospekty, katalogy, sešity, kancelářský papír, balicí papír, papírové tašky,
lepenka, vlnitá lepenka, kartony / krabice (složené do sběrného boxu)
Do kontejneru na papír nepatří: igelitové tašky, plenky, nápojové kartony

Plasty /vícevrstevné obalové materiály (lehké obaly)
Pouze obaly z plastů, vícevrstevných materiálů, dřeva, keramiky, textilu.
Plastové nápojové lahve (PET lahve, stlačené), lahve na prací a avivážní prostředky,
jogurtové kelímky, igelitové tašky a fólie, plastové kanystry (na ocet, čisticí prostředky,
atd.), síťky na ovoce a zeleninu, vícervrstevné obalové kartony na nápoje (Tetrapack),
balení „blister“, role na bramborové lupínky, obalové sáčky od kávy

Bioodpad
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Biogenní odpad  kontejner na bioodpad nebo kompostování
Kuchyňský odpad jako zbytky ovoce a zeleniny, starý chléb a pečivo, kávová sedlina
(včetně papírového filtru), čaj (čajové sáčky), řezané květiny, květiny v květináči (bez
květináče), zahradní odpad jako listí, spadané ovoce, posekaná tráva nebo ostříhané
větvičky keřů
Větší množství ostříhaných větví stromů, keřů a živých plotů do sběrného dvora,
sběrny druhotných surovin, komunální služby obce, smetiště

Bílé sklo
Pouze obalové sklo! Jen zcela bezbarvé lahve a sklenice, nevratné lahve (od vína,
tvrdého alkoholu, šťáv…), zavařovací sklednice (od ovoce, zeleniny, marmelády,
kojenecké výživy, …)

Barevné sklo
Pouze obalové sklo! Barevné (zelené, hnědé, modré), ale také mírně zabarvené
obalové sklo. Nevratné lahve (od vína, sektu, tvrdého alkoholu, šťáv …), zavařovací
sklenice. Do sběrného kontejneru na sklo nepatří: okenní sklo, skleněné nádobí,
stolní sklo, zrcadla, křišťálové sklo, žárovky (zářivky), porcelán, keramika

Kovové obaly
Pouze kovové obaly (ze železa, hliníku), prázdné plechovky od nápojů, konzervy,
kovová víčka, šroubovací uzávěry, zátky od lahví, tuby od hořčice, plechovky a
misky od krmiva pro zvířata, hliníkové misky na grilování, hliníkové fólie.
Do sběrného kontejneru nepatří: plechovky se zbytky laků, sprejů ( sběr
problémových látek)

Staré potravinové oleje a tuky
Odevzdat ve sběrném dvoře, ve sběrně druhotných surovin, u komunálních
(technických) služeb obce, na smetišti nebo ve sběrně problémového odpadu.
V žádném případě nevylévat do umývadla, protože to vede k problémům v
kanalizaci a čističce odpadních vod!

Elektrické a elektronické přístroje /chladicí přístroje

Navrácení při zakoupení nového přístroje nebo odevzdání ve sběrném dvoře, ve
sběrně druhotných surovin, u komunálních (technických) služeb obce, na smetišti
Sbírá se v pěti frakcích:
Velké přístroje: pračky, elektrické sporáky
Malé přístroje:_mixéry, elektrické zubní kartáčky, vrtačky, HiFi věže
Přístroje s obrazovkou: televizory, monitory počítačů
Chladicí a mrazicí přístroje: mrazáky, lednice, klimatizace
Zářivky
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