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Jak správně třídit? 

 

 

 HNĚDÁ popelnice o objemu 240 l, drobné otvory na bocích, nebo 
hnědý kontejner o objemu 770 l  – biologicky rozložitelný odpad 
rostlinného původu 

 
Vhazujte: zbytky z ovoce a zeleniny, pečiva, obilovin, vajec, rostlin, trávu, 
květiny, slámu, seno, plevel, listí, piliny a hobliny, drcené větve, čajový a 
kávový odpad – bez sáčků a dalších obalů, ve kterých odpad přinesete 
 
Nepatří sem: zbytky vařených jídel, kosti, maso, oleje a tuky, uhynulá zvířata, 
podestýlka z chovu zvířat, biologicky nerozložitelné odpady, pleny, popel, 
potravinové obaly a ostatní odpady jako sklo, papír, plast… 
 
Nádoby najdete na veřejném prostranství v bytové zástavbě, pro rodinné 
domy je možno vyzvednout popelnici na odboru životního prostředí MěÚ. 

 
 ŠEDÝ kontejner – kovové odpady 

 
Vhazujte: plechovky od potravin, nápojů, krmení pro domácí 
mazlíčky, alobal, kovové tuby a další drobnější kovové předměty 
jako zátky, hřebíky apod. 
 
Nepatří sem: kovové obaly znečištěné zbytky jídla nebo 
nebezpečných látek, tlakové nádoby, domácí spotřebiče či jiná 
vysloužilá elektrozařízení 
 
Kontejnery najdete:  V Záluží u parku, v Sedlčánkách poblíž 
křižovatky ulic Zábranská a Průběžná, v Jiřině u vstupu na fotbalové 
hřiště (Jaselská ulice), Za Dráhou poblíž křižovatky ulic Lipová a J. 
Zacha, V Prokopě proti hřišti, u parkoviště ve Spojovací ulici (před 
křižovatkou se Sokolovskou) a v centru města v ulici J. A. 
Komenského z boku prodejny Albert. 

 

 

 

 

 ZELENÁ popelnice o objemu 240 l, víko opatřeno kruhovým 
vhozem – jedlé oleje a tuky 

 
Vhazujte: POUZE použitý kuchyňský olej nebo potravinářský tuk v dobře 
uzavřené PET láhvi nebo jiném vhodném plastovém obalu, který lze 
dobře uzavřít, aniž by hrozilo, že se jeho obsah v popelnici vylije 
 
Nepatří sem: kuchyňský olej či tuk bez nádoby, oleje a tuky odlišného 
původu  
 
Nádobu najdete ve Sběrném dvoře, na stanovišti pro třídění odpadů u 
hřiště V Prokopě, ve Spojovací ul. poblíž Penny marketu, proti MŠ 
Rumunská, Na Stráni u č.p. 1658, mezi MŠ J. A. Komenského a č.p. 1585, 
v Haškově ul. V Záluží, na křižovatce  Jaselské a Jilmové ulice, 
v Sedlčánkách na Mírovém náměstí a v ul. Zábranská poblíž křižovatky 
s Průběžnou. 
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 ŽLUTÝ kontejner – plasty a nápojové kartóny 

Vhazujte: fólie, sáčky, plastové tašky, PET lahve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od 
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plastů, menší kusy 
pěnového polystyrénu, kartóny od nápojů a dalších potravin 
 

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 

sáčky od různých potravin v prášku, podlahové krytiny, 

novodurové trubky 

 

Úprava plastů před vhozením:  

o PET lahve sešlápněte, aby se jejich objem zmenšil na minimum, víčko nedotahujte, etikety není třeba 

odstraňovat; 

o z kelímků od jogurtů a dalších mléčných výrobků důkladně vyškrábejte jejich obsah (pokud je 

skladujete doma delší dobu, je lepší je vymýt); 

o šampóny, krémy apod. před vyhozením obalu zcela spotřebujte; 

o mastné plastové obaly (např. od oleje) vymyjte vodou se saponátem (olej znesnadňuje recyklaci), 

nevymyté patří do směsného odpadu, stejně jako plastové obaly, ve kterých zůstávají zbytky barvy, 

pasty, krému; 

o prázdné nápojové kartóny sešlápněte (ideálně po vypláchnutí trochou vody), plastové víčko můžete 

nasadit zpět. 

 

 MODRÝ kontejner – papír 

Vhazujte: časopisy, noviny, letáky, kancelářský papír (i skartovaný), 
sešity, krabice, papírové obaly, lepenku, knihy bez vazby 

 

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jakkoli znečištěný papír 

Úprava před vhozením:  
o krabice před vhozením rozložte nebo sešlápněte, abyste zmenšili 

jejich objem; 
o drátky ze sešívačky není třeba odstraňovat; 
o fóliové okénko z obálek není třeba odstraňovat; 
o bublinkové fólie z obálek odstraňte. 

 

 

 

 ZELENÝ plastový kontejner s vhozy – sklo 

 

Vhazujte: barevné i bílé sklo – láhve od alkoholických i 
nealkoholických nápojů (vratné zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu), skleněné nádoby od kečupů, kompotů, zavařenin, 
přesnídávek apod., rozbité skleničky, tabulové sklo z oken a dveří 

 

Nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované 

sklo, zlacená a pokovená skla 
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 ČERVENÝ kovový kontejner – baterie a drobné elektrozařízení 

 
Vhazujte: baterie a drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod.) 

 

Nepatří sem: televizory, monitory, zářivky a úsporné žárovky (obsahují rtuť, 

odevzdejte je v prodejnách elektro nebo ve sběrném dvoře), tonery, CD, 

videokazety a jiná záznamová média, ani větší domácí spotřebiče (ledničky, pračky 

apod.) – to vše patří do sběrného dvora 

 

 

 

 

 

 

 SVĚTLE ZELENÝ kovový kontejner s pákou – textil  

 
Vhazujte: zavázané igelitové tašky či jiné uzavřené obaly, které textil 
ochrání před navlhnutím a znečištěním, obsahující: košile, trička, 
mikiny, svetry, šaty, sukně, kalhoty, tepláky, pyžama, saka, kabáty, 
bundy, utěrky, ručníky, ložní prádlo, bytový textil, spárovanou obuv, 
kabelky, tašky, batohy, hračky 

 

Nepatří sem: koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné a 
mokré textilie 
Zachovalý textil je využíván na dobročinné účely, nenositelný textil 
poslouží po zpracování např. jako úklidový textil, výplňový textil, náplně 
polštářů a autosedaček, izolace, přikrývky. 

 

Další odpady: 

o nebezpečný odpad (oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových vozidel, prostředky na hubení 

plevele, hmyzu a další domácí chemikálie, lepidla, barvy, rozpouštědla a obaly od nich) odevzdejte ve 

sběrném dvoře; 

o nepoužitá léčiva odevzdejte v lékárně nebo ve sběrném dvoře; 

o kovový odpad – drobný i objemnější můžete odevzdat ve sběrném dvoře; 

o kombinované obaly s označením např. C/LDPE nebo C/PP se skládají ze dvou či více materiálů, které 

od sebe nelze jednoduše oddělit, proto je odhazujte do směsného odpadu; 

o dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby patří do směsného odpadu; 

o molitan patří do směsného odpadu, nebo jej odevzdejte ve sběrném dvoře; 

o reflektorové a halogenové žárovky vhazujte do směsného odpadu; 

o polaminátovaný či povoskovaný papír patří do směsného odpadu; 

o účtenky z termopapíru patří do směsného odpadu; 

o plata a krabičky od vajec patří do směsného odpadu nebo do kompostéru; 

o velkoobjemový odpad (nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramika apod.) odvezte do sběrného 

dvora; 

o bioodpad ze zahrady můžete i sami kompostovat nebo odevzdat ve sběrném dvoře, 

o stavební odpad je možné za poplatek uložit ve sběrném dvoře 

 
 

 

Zdroj:  www.jaktridit.cz (EKO-KOM, a.s.), www.cervenekontejnery.cz (ASEKOL s.r.o.), www.koutex.cz (KOUTECKÝ s.r.o.) 

http://www.jaktridit.cz/
http://www.cervenekontejnery.cz/
http://www.koutex.cz/

