
 
 

Žádáme občany, aby v rámci zabezpečení maximální míry vytřídění a čistoty jednotlivých materiálů 
dodržovali výše uvedená pravidla. Jakékoliv nežádoucí příměsi ztěžují využití odpadu jako druhotné 
suroviny. Nádoby, které budou obsahovat nepovolené odpady, nebudou obsluhou vyváženy až do 
doby, kdy uživatel nádoby provede nápravu. To platí i pro zbytkový komunální odpad. Např. pokud 
bude v černé popelnici obsažena posekaná tráva, listí či stavební odpady, nebude nádoba vysypána. 
Svozová vozidla budou vybavena kamerami, které tuto skutečnost zaznamenají. V případě zjištění 
výskytu nepovoleného druhu odpadů v nádobě nemá občan nárok na náhradní svoz 

 

 
 

 
   

 

Co do nádob … 
 

PATŘÍ! NEPATŘÍ! 
 noviny  

Modrá popelnice  
nebo plastový pytel  

 

PAPÍR 

 uhlový papír (kopírák), 

 časopisy  voskovaný papír 

 katalogy, telefonní seznamy  papír znečištěný potravinami 

 neznečištěné papírové sáčky  obvazy, vložky, pleny 

 papírové ubrousky  pergamen 

 papírová lepenka, karton  pauzovací papír 

 kancelářský papír  dehtový papír 

 knihy, sešity, letáky  sklo, plasty, textil, bioodpad 

 čistý obalový papír  zbytkový komunální odpad 

 plastové obaly  
Žlutá popelnice nebo 

plastový pytel 
 

PLASTY 

 sklo, papír, kovy, textil, 

 sáčky, fólie, nákupní tašky  linolea a výrobky z PVC,    

 vymyté kelímky od jogurtů a 
dalších potravin 

 PET lahve od nápojů 

 molitan, guma, kabely, 

 plastové obaly znečištěné  

 chemickými látkami atd., 

 pěnový polystyren  zbytkový komunální odpad 

 nápojový karton (TetraPak)  

 zbytky ovoce, zeleniny  
Hnědá popelnice 

 
 

BIOODPAD 
 

 živočišné zbytky (maso,kůže,kosti) 

 listy a nať zeleniny  exkrementy zvířat 

 odpad ze zeleně v domácnosti  papír, sklo, plasty, textil, kovy 

 zbytky pečiva a obilovin  nebezpečné odpady 

 travní hmota  zbytkový komunální odpad 

 plevel, listí  

 jemné, nebo drcené větve  

 hobliny, piliny  

 zbytkový komunální odpad  

Černá popelnice 
 

SMĚSNÝ  
KOMUNÁLNÍ 

ODPAD 
 

 nebezpečný odpad 

 jedná se např. o smetí, popel, 
pevné kuchyňské odpady,  vyřazené 
drobné předměty a hmoty atp. po 
vytřídění využitelných, 
nebezpečných a objemných složek 
odpadů. 

 bioodpad (tráva, listí, ovoce, 
zelenina) 

 stavební odpady 

 papír, plasty, sklo, kovy 

 

 

 


