Jak správně třídit odpad v našem městě
• Papír – modrý kontejner , modrá popelnice

Ano
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku.
Ne
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří
na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, „měkké“ sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a
potravin. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

• Plasty – žlutý kontejner, žlutá popelnice

Ano
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kýble, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v
menších kusech. Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením
do kontejneru řádně sešlápnout.

Ne
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

. Sklo barevné - kontejner

Ano
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i
nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Ne
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

• Sklo čiré – kontejner

Ano
Do kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité
skleničky.
Ne
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
• Bioodpad – kontejner
Ano
Zbytky ovoce a zeleniny, jadřince a pecky, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky a kávové
sedliny,skořápky od vajec a ořechů, květiny a jejich odumřelé části.
Ne
Odpad živočišného původu do nádob na bioodpad nepatří (maso, odřezky, kosti apod.).

• Textil
Ano
Do kontejneru patří použitý a nepotřebný textil jako ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil,
ručníky, ubrusy, párovaná obuv. Vše je nejlépe zabalené do igelitového pytle.
NE
Do kontejneru nepatří koberce, matrace, molitan, znečištěné a mokré textilie.

Ostatní tříděný odpad:
Baterie - sběrný box - vestibul budovy radnice
Drobná elektronika – sběrný box - vestibul budovy radnice
Tonery – sběrný box - vestibul budovy radnice
Úsporné žárovky –

sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky u Brna

Klasické žárovky, zářivky – sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky u Brna
TV, PC, ostatní bílá technika – sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky u Brna

Nebezpečný odpad - sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky u Brna - po výzvě 2x ročně

Likvidace léků:
Není možné vyhazovat nepoužité léky (včetně použitých injekčních stříkaček) do
popelnice společně s běžným odpadem. Při odložení do popelnice s komunálním
odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy. Jediným
správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně.

Svoz odpadu:
SVOZ POPELNIC S NETŘÍDĚNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM PROBÍHÁ
KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ (svozovou firmou) viz. Plánovací kalendář

Svoz tříděného odpadu – popelnic na plast a papír viz. Plánovací kalendář

