JAK
TŘÍDIT
ODPADY

Směsný komunální odpad
(popelnice)
Směsný komunální odpad je veškerý odpad vznikající na územní obce při činnosti
fyzických osob, který zůstane po vytřídění složek komunálního odpadu – papíru,
plastu, kovů, bioodpadu, skla, nápojových kartonů, objemného odpadu a
nebezpečného odpadu. Zbývající odpad patří do sběrných nádob na směsný
komunální odpad tj. do popelnice.

Do popelnice PATŘÍ především:
- chladný popel
- hygienické potřeby – dětské pleny, kapesníčky, dámské hygienické potřeby
- znečištěné, mastné obaly od potravin, papír mastný, znečištěný, mokrý, uhlový a
voskovaný
- obaly od potravin složené z více materiálů – označeno většinou C/PAP např.: obaly
od másla, tvarohu, koření, instantních polévek, kávy, pudinku apod.
- zbytky masa a kostí
- znečištěný a poškozený textil a oblečení, obnošená obuv
- keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo
- výrobky z gumy – např. gumové rukavice, zahradní hadice
- výrobky z PVC (lino, trubky)

Do popelnice NEPATŘÍ:
- využitelné odpady – tj. plasty a nápojové kartony, sklo, papír, kovy
- bioodpad – tj. odpad, který lze kompostovat
- nebezpečné odpady – tzn. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky,
barvy, lepidla, motorové oleje a nádoby jimi znečištěné apod.
- elektrospotřebiče, pneumatiky, stavební suť, horký popel

Tříděný komunální odpad
Do zvonových nádob
- sklo – lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo
- papír – noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity, krabice, papírové obaly
- PET lahve
- nápojové kartony – nápojové krabice od džusů, mléka, vín, hotových omáček
- plechovky a drobný kov
- objemný plast – kelímky, sáčky, polystyrén, výrobky a obaly z plastů, igelitové tašky

Tyto nádoby jsou umístěny u budovy č.p. 87 – budova prodejny

Bioodpad
Bioodpad jsou zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy
to, co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to
například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo nebo potravinářské výrobky. Je to
tedy všechen odpad biologického původu.

Kontejner na bioodpad se nachází v areálu bývalého JZD

Přepálené tuky a oleje
Použité potravinové tuky jsou cenným materiálem. Lze je recyklovat a využívat
například při výrobě biologických paliv. Proto je vhodné je doma třídit. A rovněž
zamezit tomu, aby se dostávaly do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a
mohou snížit kvalitu vyčištěné vody. Přepálené tuky (např. z fritovacího hrnce ) přelít
do PET lahví a hodit do příslušné nádoby.

Nádoba je umístěna u budovy č.p. 87 – budova prodejny

Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad je ten druh našeho domácího odpadu, který nelze (či lépe
řečeno nedává smysl) odkládat do kontejnerů na směsný ani tříděný odpad. Tímto
druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla
nebo záchodové mísy.

Umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad bude vždy včas ohlášeno.

Nebezpečný odpad
- upotřebené motorové oleje, olejové filtry
- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce s jejich zbytky
- detergenty a odmašťovací přípravky
- pesticidy
- domácí kapalné a tuhé chemikálie
- kyseliny, louhy, vývojky
- baterie, akumulátory i s elektrolytem, suché galvanické články
- léky, injekční stříkačky

Nebezpečný odpad odváží 2x ročně TS Vlašim – bude vždy včas ohlášeno

Obnošený textil
Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy v uzavřeném pytli nebo igelitové tašce.
Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je možné dále používat. Nevhazujte
vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané nebo jinak znehodnocené kusy. Ty
vhazujte do směsného dopadu.

Kontejner na textil je umístěn u č.p. 87 – budova prodejny

Při třídění odpadů se řiďte informacemi na nálepkách umístěných
na kontejnerech a recyklačními značkami na etiketách. Pokud by se
v popelnicích objevil odpad, který lze vytřídit nebo do těchto nádob
nepatří, může se stát, že Vám popelnice nebude vyvezena.
Předejte nám odpad, který dále zužitkujeme nebo předáme k
dalšímu zpracování.
Neházejme odpadky kolem sebe – všichni chceme žít v hezkém
prostředí.

