Separační kontejnery - co sem patří a co ne
SKLO – bílé a zelené sběrné nádoby nám SLOUŽÍ PRO:
- lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
- sklo bílé i barevné
- velké skleněné střepy, tabulové sklo
- skleněné předměty všeho druhu
- zavařovací sklenice - prázdné bez zbytků potravin
do bílých a zelených sběrných nádob NIKDY NEDÁVÁME:
- zrcadla
- drátěné sklo
- keramiku, kameninu, porcelán
- žárovky, zářivky, výbojky
- televizní obrazovky
- automobilová skla

PAPÍR – modrá sběrná nádoba
modré sběrné nádoby nám SLOUŽÍ PRO:
- noviny
- časopisy
- knihy, sešity, brožury
- rozložené papírové krabice
- karton a vlnitou lepenku
- čisté papírové obaly a sáčky
- reklamní letáky, kancelářský papír
do modrých sběrných nádob NIKDY NEDÁVÁME:
- papírové kapesníky, ručníky
- papírové pleny
- uhlový papír (kopírovací)
- voskový papír
- mastný a jinak znečištěný papír
- pauzovací papír
- dehtový papír
- vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů

PLAST – žlutá sběrná nádoba
žluté sběrné nádoby nám SLOUŽÍ PRO:
- plastové obaly
- plastové tašky a sáčky
- PET lahve – stlačené bez uzávěrů
- čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
- plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
- automobilová skla
- polystyren
do žlutých sběrných nádob NIKDY NEDÁVÁME:
- vícevrstevné obaly (Tetra Pack)
- guma, molitan, kabely
- podlahové krytiny, lina, PVC
- textil z umělých vláken

- nádoby od léčiv
- plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi)
či potravinami

NÁPOJOVÝ KARTON – černá nádoba oranžové víko
Nápojové kartony se mohou odkládat do přistavených 1100L kontejnerů s oranžovým víkem,
na nichž jsou umístěny samolepky vyzývající k odkládání použitých nápojových kartonů. Je
nutné, aby do takto označených kontejnerů byly odkládány pouze vypláchnuté nápojové
kartony.

Kde jsou kontejnery umístěny?

• ulice Komenského (naproti kostelu),
• ulice Smetanova
• před areálem technických služeb
• ulice Karlická
Do každé, i té nejmenší kuchyně se vejde taška, do které je možné kartony shromažďovat,
nebo je lze třídit do speciálních oranžových pytlů, jež si mohou občané vyzvednout
ZDARMA na podatelně MěÚ v ulici Riegrova a v technických službách v ulici Topolská
660.
Nápojové kartony vymyjte malým množstvím vody, rozložte rohy a stlačte! Pokud nápojový
karton obsahuje umělohmotný uzávěr, není třeba ho odstraňovat.

.
Pojem směsný komunální odpad SKO – je definován zákonem
č. 185/2001 Sb. O odpadech a upřesněn vyhláškou – Katalogem odpadů.
Směný komunální odpad je odpad, který nelze již dále třídit. Nedá se tedy
odstraňovat jiným způsobem (např. popel – při topení tuhými palivy,
umaštěné papíry, odpad z kuchyně, který nelze uložit do bioodpadu.)
Zájmem každého občana by mělo být, aby produkoval co nejméně
tohoto druhu odpadu, protože jeho odstraňování nejvíce škodí životnímu
prostředí. SKO je odstraňován skládkováním v lepším případě
spalováním. Skládky jsou trvalou zátěží životního prostředí.
Směsný komunální odpad odložený mimo odpadové nádoby nebude
svozovou firmou odvážen s platností od 1.6.2006. V případě,
že občanům nestačí jejich nádoba, je možné, aby si zakoupili další,
počet nádob na osobu není omezen.

