Obec Vrbátky

Termíny svozu odpadů v obci Vrbátky-Dubany-Štětovice v roce 2022

Svoz komunálního odpadu, papíru a plastů bude probíhat 1x za 14 dnů, v uvedených termínech.

„Třídit odpad má smysl“

Obec Vrbátky

„Třídit odpad má smysl“

Systém barevného značení tříděného odpadu

Co patří do tříděných plastů
•

Co patří do tříděného papíru

PET lahve, plastové lahve od

•

Noviny, časopisy

mléčných nápojů i samotného

•

Krabice, kartony, lepenky,

mléka
•

Kartonové obaly od nápojů,

papírové části obalů
•

TetraPack
•
•
•
•

Igelitové tašky, sáčky a fólie

•

Polystyren

•

Obaly od bonbonů, oplatek,
sušenek a dalších sladkostí

•
•
•

•

•

•

odpad, který již dále separovat

Sešity, bloky, diáře, deníčky,

nelze.

Reklamní letáky a další reklamní
Knihy (bez tvrdých obalů),
Různé katalogy, telefonní
Kancelářský papír (i ze
skartovaček)

•

Prezentační booklety (bez
plastových částí)

•

Dopisní obálky, pozvánky, vizitky,
jízdenky

Plastové květináče, kořenáče a
truhlíky

•

Papírové výplně

Obaly od CD, DVD, VHS včetně

•

Papírové etikety, booklety z CD a

Plechové obaly od nápojů

Tuhý komunální odpad a domovní

seznamy

DVD

samotných nosičů
•

•

paperbacky, brožury

Obaly od těstovin, pekárenských
výrobků, tzv. instantních potravin

činnosti fyzických osob

tiskoviny

Obaly od mycích a čisticích
prostředků

Veškerý odpad vznikající při

indexy
•

Obaly od šamponů, sprchových
gelů, tekutých mýdel

•

památníčky, žákovské knížky,

Kelímky od jogurtů, pomazánek,
margarínů, krémů

Co patří do komunálního odpadu

•

Obaly od potravin
(mouka, cukr, obaly od čajových

•

sáčků)
•

Vnější papírové krabičky od
zubních past, a podobně

Co nepatří do tříděných plastů
•

mastné obaly se zbytky potravin

Co nepatří do tříděného papíru
•

nebo čistících přípravků
•

obaly od žíravin, barev a jiných

•

nebezpečných látek

Co nepatří do komunálního

svazky knih

odpadu

(vhazovat pouze bez vazby)

•

odpad z výroby

uhlový, mastný nebo jakkoliv

•

odpad ze zemědělství a lesnictví.

znečištěný papír

•

podlahové krytiny

•

termopapír (účtenky)

•

novodurové trubky

•

použité dětské pleny

