
INFORMACE PRO OBČANY O MOŽNOSTECH TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V SUŠICI   
ODPAD KAM DALŠÍ INFORMACE 

papír modré zvony ANO: časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka.                       

NE: mastný, znečištěný papír, papírové kapesníky, voskový papír  

plast žluté zvony ANO: PET láhve, fólie, sáčky, tašky, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od sladkostí, obaly od CD disků, polystyren. 
Potřeba je sešlápnout, stlačit.                                                                                        

NE: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly znečištěné od nebezpečných látek, 
podlahové krytiny či novodurové trubky, molitan, guma, pneumatiky, PVC 

sklo zelené zvony ANO: barevné i čiré sklo -  lahve od nápojů, sklenice od potravin, rozbité sklenice, tabulové sklo z oken, dveří                                                                                                                                  

NE: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátovaná, zlacená, pokovená skla, zářivky, žárovky 

nápojové 
kartony 

žluté zvony na plast (označené 
oranžovou polepkou "nápojové 
kartony") 

ANO: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů, vína, nápojů                                                                

NE: sáčky od kávy a různých potravin v prášku 

kovy sběrný dvůr, sběrné suroviny   

velkoobjemový 
odpad 

sběrný dvůr např. koberce, linolea, nábytek, umyvadla, kuchyňské linky. Potřeba je upravit, rozebrat.   

nebezpečný 
odpad 

sběrný dvůr např. zbytky barev, rozpouštědel, lepidel, oleje, pesticidy, chemikálie  

elektrozařízení, 
elektroodpad 

místa zpětného odběru (sběrný dvůr, 
prodejny elektro), zelené kontejnery 
na elektroodpad  

více informací o zpětném odběru na www.elektrowin.cz, www. remasystem.cz, www.asekol.cz, 

www.ekolamp.cz 

baterie a 
akumulátory 

místa zpětného odběru (sběrný dvůr, 
prodejny elektro, supermarkety) 

více informací o zpětném odběru na www.ecobat.cz 

bioodpad vlastní kompost, sběrný dvůr, hnědé 
kontejnery 

biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a kuchyní 

ANO: tráva, listí, zbytky rostlin, plevel, spadané ovoce, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec  

NE: zbytky jídel, jedlých olejů, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat 

textilní odpad kontejnery na textil ANO: oblečení, bytový textil, boty, tašky, hračky. Potřeba je zabalit např. do pytle.  

NE: matrace, koberce 

stavební a 
demoliční odpad 

  odvoz a zneškodnění v souladu se zákonem o odpadech na náklady občana (např. zajištění služby u 
oprávněné osoby)  

pneumatiky místa zpětného odběru (prodejci 
pneumatik, automobilů, pneuservisy) 

více informací o zpětném odběru na www.eltma.cz   

autovraky autovrakoviště  

léky lékárny   

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NAPŘ. NA WWW.JAKTRIDIT.CZ, WWW. EKOKOM.CZ;  SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH OSOB K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
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