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noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové
obaly (např. sáčky)
PET láhve od nápojů (sešlápnuté!), kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren,
plechovky od nápojů, obaly od mýdel, šamponů a
pracích prostředků - drobné znečištění plastových
obalů nevadí
nápojové kartony („krabice“) od džusů, mléka apod.
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy,
tabulové sklo

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový
a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby,
nápojové kartony
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy), PVC, podlahové krytiny, molitan,
gumu, pneumatiky, pěnové plasty, textil z umělých vláken,
elektrické kabely

odpady z domácností – zbytky a slupky ovoce
a zeleniny, zeleninová nať, pecky z ovoce, pečivo,
vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva,
odpady ze zahrady – posekaná tráva, listí, větvičky,
rostliny, hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra,
plevele, spadané ovoce, seno, sláma.
Bioodpady se nesmí dávat do igelitových sáčků!
kovové materiály a výrobky, hliníková víčka od
jogurtů a jiných potravin, víčka od piva, plechovky
od nápojů, konzervy
to co zbyde po vytřídění využitelných složek odpadu,
např. použité pleny, kosti a jiné odpady živočišného
původu, více znečištěné papírové a plastové obaly

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, obrazovky
televizorů, žárovky, výbojky, znečištěné skleněné obaly od
barev či ředidel
odpady z kuchyní živočišného původu, kosti, maso a kůže,
mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, omáčky, pomazánky,
vařené těstoviny a jedlé oleje (použité kuchyňské oleje můžete
odevzdat v plastové lahvi na sběrném dvoře),
plasty, sklo, sutě a kamení, chemické látky a jejich obaly, sáčky
z vysavače, cigarety, textil, použité plenky,
silnější větve (o průměru nad 1cm)
kovové součástky znečištěné oleji nebo jinými nebezpečnými
látkami
veškerý odpad, který je možné dále využít (papír, plast+ nápoj.
kartony, sklo, kovy a bioodpad), stavební suť, nebezpečné odp.

