Informace pro občany – třídění odpadu
V naší obci třídíme tento odpad:

SKLO – zelený kontejner
PAPÍR – modrý kontejner
PLASTY – žlutý kontejner, žluté pytle

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové pytle
KOVY Z DOMÁCNOSTÍ – šedé pytle

Další umístěné kontejnery:
DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ – červený kontejner společnosti ASEKOL a.s.
TEXTIL – bílé kontejnery společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o.
Možnosti třídění:

SKLO – zelený kontejner



můžeme odložit: barevné i čiré sklo, lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo
prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla

PAPÍR – modrý kontejner



můžeme odložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice (prosím,
nezapomeňte sešlápnout!), lepenka, kartón (prosím, nezapomeňte sešlápnout!), papírové obaly (př.
sáčky), nevadí papír s kancelářskými sponkami ani není nutné odstraňovat foliové okénko z obálek
prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité plenky a
hygienické potřeby

PLASTY – žlutý kontejner



můžeme odložit: PET lahve od nápojů (prosím, nezapomeňte sešlápnout!)
prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy,
apod.), PVC, podlahové krytiny, pěnové materiály (molitan, pryž apod.), elektrické kabely, textilie
z umělých vláken, STAVEBNÍ POLYSTYREN!!,…

PLASTY – žluté pytle



můžeme odložit: kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren (malé množství)
prosím, nevhazujte: PET lahve, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy, apod.), PVC, podlahové krytiny, pěnové materiály (molitan, pryž apod.), elektrické
kabely, textilie z umělých vláken, STAVEBNÍ POLYSTYREN!!,…

Drobná znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potraviny důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Ale je lepší je
lehce vypláchnout vodou, protože při delším skladování doma by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se
zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

!! Odkládání stavebního polystyrenu do kontejnerů pro tříděný sběr komunálních odpadů
(žlutých kontejnerů, žlutých pytlů) je zakázáno zákonem o odpadech a může být sankciováno!!
NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové pytle



můžeme odložit: stlačené nápojové „krabice“ od džusů, mléka a mléčných výrobků, vín, rajského protlaku,
hotových omáček, apod.
prosím, nevhazujte: nápojové kartony se zbytky potravin a nápojů

KOVY Z DOMÁCNOSTÍ – šedé pytle


můžeme odložit: plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové obaly, nádoby od kosmetiky

Pytle skladujte v domácnostech na vhodném místě a po jejich naplnění je můžete odnést na určená místa. V centru
obce je můžete postavit v zavázaném a neděravém pytli vedle žlutého kontejneru na plasty, v ostatních částech obce
k tomuto slouží klece na odpad.

Biologicky rozložitelný odpad (BRKO)
K účelu vytřiďování biologicky rozložitelných odpadů slouží občanům vydané kompostéry a na sběrném dvoře je
celoročně přistaven kontejner na BRKO, který bude svozovou firmou vyvážen.
Do biologicky rozložitelného odpadu patří
 zbytky ovoce, zeleniny
 travní hmota
 plevel, listí
 jemné nebo drcené větve
 hobliny, piliny

Do tohoto odpadu nepatří
 komunální odpad
 živočišné zbytky
 zbytky hotových jídel
 exkrementy zvířat
 papír, plast, sklo
 nebezpečné odpady

Jedlé oleje a tuky
V areálu sběrného dvoru je umístěna speciálně upravená nádoba o objemu 240 l, která slouží na sběr
tohoto odpadu. Služba je určena pouze pro jedlé oleje a tuky, nikoliv nebezpečné odpady (př. motorové
oleje,…). Potravinářský tuk a olej se vkládá do sběrné nádoby v plastové uzavřené lahvi.

Sběrný dvůr
Otevírací doba Sběrného dvora je STŘEDA od 14:00 do 18:00 a SOBOTA od 8:00 do 12:00 (v období listopad březen
od 13:00 do 17:00). Na Sběrný dvůr můžete odevzdat i jiný odpad, jako např. vysloužilé elektrospotřebiče, baterie,
koberce, starý nábytek, plechovky se zbytky barev, laků, chemikálií, olejů, postřiků, aj.
Stavební odpad je možné odložit na sběrném dvoře za úplatu dle aktuálního ceníku a ve stanovených provozních
hodinách. Nově je od 01. 01. 2021 na sběrném dvoře zřízeno veřejné místo zpětného odběru odpadních pneumatik,
odpadních automobilových baterií a akumulátorů.
Svozové dny tříděného odpadu:
SKS Jablonec n. N. sváží kontejnery na všech stanovištích v následujících „termínech“:




lichý čtvrtek – papír, PET
sudý čtvrtek – PET na vybraných stanovištích v městských částech
svoz skla probíhá na objednávku, dle skutečného stavu naplnění zvonu (cca. 1x měsíc)

TES Český Dub odváží pytle na separovaný odpad v pondělí a středu, případně podle potřeby.
Svozové dny komunálního odpadu:
SKS Jablonec n. N. sváží nádoby na komunální odpad v těchto dnech:
 Český Dub (městské části) – každé pondělí
 Bohumileč, Hoř. St. Dub, Kněžičky, Libíč, Loukovičky, Malý Dub, Smržov, Sobotice, Starý Dub, U Koupaliště –
každé úterý
 Modlibohov, Sobákov – každý čtvrtek
Svoz nádob s četností vývozu 1*14 dní probíhá vždy v sudý týden.
Třídění a recyklace – dvě odlišné věci, které spolu však vzájemně souvisí!!!
Třídění odpadu – je sběr, kdy se odpady oddělují podle druhu a povahy. Cílem třídění je usnadnění specifického
zpracování (př. recyklace).
Recyklace – je zpracování již vytříděného odpadu na nové materiály.
Pokud netřídíme, obsahuje směsný odpad i spoustu využitelných složek jako je například sklo, papír, plast, bioodpad,
elektro odpad, atd. .

Z toho nám tedy vyplývá, že třídění odpadů je úplný základ!!
Vážení občané, buďte zodpovědní k životnímu prostředí, ale i k sobě!!

