Druh odpadu

Co všechno
Noviny, časopisy, sešity - bez obalu a desek z PVC,
prospekty, tel.seznamy, psací a balicí papír - svázané do štosů;
krabice, kartony - svázané do štosů;
zbytkový papír - čité sáčky, krabičky od čajů

Papír

Sklo

Plast

Kov
Chladničky
mrazničky
Televizory
monitory

Léky, injekční
stříkačky, jehly

Kam s ním

TRANSPARENTNÍ PYTEL
Pytlový sběr každých 14 dnů
dle kalendáře svozů nebo
sběrný dvůr
TRANSPARENTNÍ PYTEL
Tetrapakové obaly od džusů, mléka, vína atd.
Pytlový sběr každých 14 dnů dle
kalendáře nebo sběrný dvůr
Obaly z másla, znečištěné obaly, uhlový papír, celofán,
Směsný komunální odpad - popelnice
papírové dětské pleny, znečištěné ubrousky.
ve sběrném dvoře
Kontejnery ve sběrném dvoře,
u sokolovny nebo u COOPu
Nevratné skleněné láhve, zavařovací sklenice,
na bílé sklo, na tabulové sklo
skleněné lahvičky od čistících prostředků a toaletních potřeb
na barevné sklo
Sklo s drátěnou výztuží, lepená skla, přední skla od automobilů,
Směsný komunální odpad - popelnice
plexisklo, keramika, porcelán, zrcadla
nebo kontejnery ve sběrném dvoře
PET láhve stlačené, zmáčknuté, aby zabíraly co nejméně místa
TRANSPARENTNÍ PYTEL
Obalové fólie do průhledných pytlů, obaly od mycích a čistících prostředků, dalši TRANSPARENTNÍ PYTEL
kelímky od jogurtů, od másla apod.
Pytlový sběr každých 14 dnů
dle kalendáře svozů nebo sběrný dvůr
Hračky, PVC, lino, bakelit, bazény, přepravky,
Kontejner ve sběrném dvoře
trubky, molitan, pryž, tvrzené plasty (zahradní nábytek), míče
Kovový odpad drobný i rozměrný
Sběrný dvůr nebo svoz od domů
Sběrný dvůr nebo
Všechny značky
zpětný odběr prodejce
Sběrný dvůr nebo
Všechny značky
zpětný odběr prodejce
Lékárna nebo kontejner
Prošlá léčiva.
ve sběrném dvoře

Stavební odpad
Boiodpady

Oblečení, obuv
Pneumatiky
Elektrické
akumulátory
Baterie

Bez nebezpečných složek
Ze zahrádek - listí, tráva, staré ovoce, plevel,
suché listí, suchou trávu, suché větve,
zbytky z kuchyně

Z osobních automobilů a motocyklů!

Popelnice nebo sběrný dvůr
Kontejner u sokolovny a COOPu,
popelnice nebo sběrný dvůr
Sběrný dvůr nebo pneuservisy

Zářivky, výbojky
Barvy, lepidla,
pryskyřice

a další odpady s obsahem rtuti.

Kontejner ve sběrném dvoře
Zpět prodejci - obchodní síť nebo
box na poště a v COOPu, sběrný dvůr
Kontejner ve sběrném dvoře

Elektroodpad
Odpadní motorové
a převodové oleje,
rostlinné oleje

Svítidla, odsavače, fény, fritovací hrnce, sendvičovače atd.

Kontejnery ve sběrném dvoře
Sběrný dvůr nebo
zpětný odběr v prodejnách

Objemný odpad
Směsný komunální
odpad
Zemina, kameny,

Z osobních automobilů a motocyklů!
Suché články - tužkové baterie, ploché baterie, monočlánky.

Skládka Hantály a.s. Velké Pavlovice

Kontejner ve sběrném dvoře,
popř.prodejna, kde probíhá výměna
Odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze uložit do popelnice či
kontejnerů.
To, co nám zbyde po maximálním vytřídění odpadů.

písek

Zvířata

Pouze ze zájmového chovu!

Kontejnery ve sběrném dvoře
Popelnice nebo sběrný dvůr
Po domluvě na obecním úřadě nebo
skládka Hantály a.s. Velké Pavlovice
Zakopat v dostatečné hloubce
na vlastním pozemku chovatele

