Kam s ostatním odpadem

Kamsvašfm
odpadem

Objemný odpad
Starý nábytek, pneumatiky, matrace,
okna, koberce, vany apod. odevzdávejte do sběrného dvora (pokud existuje)
nebo v rámci mobilního svozu do přistavených kontejnerů.

Odpadová příručka pro domácnost
Nebezpečný odpad
Mezinebezpečné odpady patří např. zbytky barev, laků, ředidel, použitých olejů,
čistících prostředků aj. Odevzdávejteje
na sběrný dvůr nebo při mobilním svozu
nebezpečných odpadů. Prošlé léky můžete zdarma odevzdat v lékárnách.

Vysloužilé
el trospotřebiče
Použité elektrospotřebiče a zářivky
můžete bezplatně odevzdávat na místech zpětného odběru kdekoliv v ČR
(sběrné dvory, elektroprodejny, speciální kontejnery na elektroodpad, elektroopravny).

Rostlinný odpad
ze zahrádek
Posekanou trávu, listí, natě a rostlinné
zbytky můžete kompostovat na vlastním
pozemku či zahrádce nebo odvézt na
obecní kompostárnu (pokud existuje)
nebo využít nádoby obce k tomu určené
(pokud to obec umožnuje).
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Cose děje s vytříděným odpadem

Nebojte se třídit správně
Kdyžváš odpad roztřídíte do barevných kontejnerů, bude dáLvyužit pro recyklad nebo
na výrobu energie. Pokud využiteLný odpad aLejen odhodíte do popeLnice na směsný
odpad, bude bez užitku uLožen na skLádku.
,,_
Podívejte se na naše
LI z domácností.

SKLO

SMĚSNÝ ODPAD

Nejčastěji se z recyklovaného SKLA vyrábí lahve na nápoje a obalové sklo na
potraviny. Při recyklaci PLASTŮ se z PET
lahví vyrábějí např. vlákna pro výplň
zimních bund a spacáků, z fólií se vyrábějí opět fólie a různé pytle a ze směsi
plastů vznikají odpadkové koše, zaradní
nábytek apod. Kvýrobkům, které obsahují recyklovaný PAPfR, patří zejména
novinový papír,
~o
kartonové
!?
-krabice, sešity,
obaly na vajíčka
a toaletní papíry.

Na dotřid'ovacfch linkách se
odpady třídí najednotlivé druhy podle
jejich dalšího zpracování (recyklace)
a odstraňují se
nežádoucí příměsi nečistoty.

(popelnice)
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Každý druh odpadu se recykLujejinak. Například
SKLO se může recyklovat stále dokoLa. Nadrcené
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skLeněné střepy se ve sklárnách přimíchávají do ~'-_"""
-J. __ -1
skLářského kmene při výrobě nového skla. PAPÍR se dá recyklovat pětkrát až sedmkrát. Sběrový papír tvoří skoro polovinu vstupní suroviny v papírnách při výrobě
nového papíru. U PLASTŮ se každý druh zpracovává jinou technologií. Jednotlivé
pLasty se drtí na jemné vločky, které se vyperou a dáLezpracovávají převážně tavením na granule. Tyse dále používají na výrobu nových výrobků.

