CO KAM PATŘÍ?

JAK NA TŘÍDĚNÍ? - POMŮCKA
SMĚSNÝ ODPAD
* PATŘÍ SEM silně znečištěný odpad, tuby
od zubní pasty, dětské pleny, papírové kapesníky
řasenky molitan, guma, zrcátka
* NEPATŘÍ SEM PVC, fotografie, houbičky
na nádobí, porcelán

JEDLÉ TUKY
Nádoby na
komunální odpad
má každý u domu,
pravidelný svoz 1x
za 14 dnů

BIOODPAD
* PATŘÍ SEM tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny
čajové sáčky, kávová sedlina, košťály, větvičky
* NEPATŘÍ SEM oleje, mléčné výrobky, zvířecí
exkrementy, zbytky z kuchyně, kosti, maso,
kůže, tuky

* PATŘÍ SEM kuchyňské tuky a použité oleje
* NEPATŘÍ SEM vyjetý motorový olej, ten patří
do sběrny nebezpečného odpadu (popř.
čerpací stanice či autoservisu)

KOV
Nádoby na
bioodpad
poskytuje OÚ,
pravidelný
sezónní svoz 1x za
14 dnů

* PATŘÍ SEM plechovky od nápojů a konzerv,
kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky,
hřebíky, šroubky, sponky
* NEPATŘÍ SEM plechovky od barev, domácí
spotřebiče,

PAPÍR

TEXTIL

* PATŘÍ SEM časopisy, noviny, sešity, krabice,

* PATŘÍ SEM oblečení, textílie, obuv a doplňky,

lepenka, knihy, obálky s foliovými okýnky
* NEPATŘÍ SEM mastné, mokré nebo znečištěné
papíry, recyklované obaly od vajec, roličky

Modré nádoby na
papír má každý u
domu, pravidelný
svoz 1x za měsíc

od toaletního papíru, pleny

marmelád i zavařenin, tabulové sklo z oken
* NEPATŘÍ SEM keramika a porcelán, autoskla
zrcadla, drátované a zlacené sklo

vše čisté a suché, zabalené v pytli
* NEPATŘÍ SEM poškozené a roztrhané oblečení
boty, koberce, peřiny, molitan, kožešiny

SKLO
* PATŘÍ SEM lahve od nápojů, sklenice od kečupů,

ELEKTROODPAD
Zelené kontejnery
jsou umístěny v
obcích Kbel i
Kbílek, OÚ
pravidelně
zajišťuje vývoz

* PATŘÍ SEM mobilní telefony, IT zařízení,
hobby nářadí, kuchyňské spotřebiče, elektronické
hračky, baterie, kalkulačky, sluchátka
* NEPATŘÍ SEM televizory, monitory, úsporné
žárovky, zářivky, autobaterie

PLASTY

ZAHRADNÍ ODPAD

* PATŘÍ SEM fólie, sáčky, plastové lahve,

* PATŘÍ SEM větve a kůra.

sešlápnuté PET lahve, obaly, kelíky od jogurtů
a mléčných výrobků, obaly od CD disků, nápojové
kartony, krabice od džusu, vína, mléka
* NEPATŘÍ SEM mastné obaly se zbytky potravin
nebo prostředků, novodurové trubky, PVC, měkké
sáčky od potravin nebo kávy

Červené nádoby
umístěny v obcích
Kbel i Kbílek, OÚ
pravidelně
zajišťuje vývoz

Žluté nádoby na
plasty má každý u
domu, pravidelný
svoz 1x za měsíc

Nejlépe ji využijete zpracováním pomocí
štěpkovače nebo drtiče zahradního odpadu.
Výslednou drť můžete použít
jako mulčovací materiál nebo základ kompostu.

Šedý kontejner je
umístěn u budovy
OÚ ve Kbele, OÚ
pravidelně
zajišťuje vývoz

Bílý kontejner je
umístěn u
hasičárny ve
Kbele, OÚ
pravidelně
zajišťuje vývoz

Kontejner je
umístěn ve vstupu
do budovy OÚ ve
Kbele, dostupný
vždy v době
úředních hodin
OÚ

Pouze větve je
možné skladovat
na místě pálení
čarodějnic za
kostelem ve Kbele

