
noviny, časopisy, knihy, sešity, letáky, karton, katalogy, uhlový papír / kopírák /, voskovaný papír, obvazy, pleny

telefonní seznamy, neznečištěné papírové sáčky, papír znečištěný potravinami, pergamen, textil

papírové ubrousky, tetrapak - nápojový karton, 

papírová lepenka, čistý obalový papír, kancelářský papír

láhve od nápojů, sklo bez drátěné vložky, barevné sklo, keramika, porcelán, kamenina, zrcadla, žárovky, zářivky,

skleněné střepy, skleněné nádoby sklo s drátěnou vložkou, autoskla, televizní obrazovky

zbytkový komunální odpad jako je smetí, popel, nebezpečný odpad, papír, plasty, sklo, kovy

pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty po 

vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek

     240 l     120 l

použité jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací technické oleje (převodové, motorové, tlumičové),

oleje), ztužené jedlé tuky maziva a kapaliny

        NEBEZPEČNÝ ODPAD: znečištěné obaly (od barev, olejů apod.), znečištěné tkaniny, olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny

          pesticidy, oleje, barvy, zářivky, léčiva, monočlánky (tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách)

                       SKLO

KOMUNÁLNÍ ODPAD

    OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

                      P A T Ř Í 
DO BAREVNĚ ROZLIŠENÝCH NÁDOB

               N E P A T Ř Í 
PAPÍR

JEDLÉ OLEJE A TUKY

SBĚRNÉ HNÍZDO:
1. "U PRODEJNY POTRAVIN
2. " U BUDOVY OÚ
3.  "DOLNÍ KONEC U MOSTU"

POPELNICE:_
110 - 120 l, 240 l

SBĚRNÉ MÍSTO:
VYHRAZENÁ POPELNICE
U BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU

POUŽITÉ TUKY A OLEJE 
VHAZUJTE  DO NÁDOBY V 
UZAVÍRATELNÝCH OBALECH 
(pouze PET LAHVE)

SBĚRNÉ HNÍZDO :
1. "U PRODEJNY POTRAVIN
2. " U BUDOVY OÚ
3.  "DOLNÍ KONEC U MOSTU"

MÍSTO: "PŘED SVÝM DOMEM"                             
1 x/14 dní



plastové obaly, polystyren, sáčky, folie, nákupní tašky textil, linolea a výrobky z PVC, novodur, molitan, guma,

vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, kabely, znečištěné plastové obaly od olejů a barev,

PET láhve od nápojů, plastové obaly od zboží, konzervy

plechovky od nápojů

biologicky rozložitelný odpad, tráva, listí, ovoce, nebezpečné odpady, odpady z podnikatelské sféry,

zelenina, větve, piliny, štěpky, dřevo - NEOŠETŘENÉ odpady živočišného původu (psí exkrementy, maso, kosti)

papír a lepenka, železné kovy, plasty a kaučuk, sklo, 

dřevo ošetřené chemickými látkami, textil, písek, 

kameny, pařezy, pneumatiky

matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované 

výrobky z PVC, kočárky, křesla, gauče, autosklo, plasty, pneumatiky

drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, 

znečištěné plastové obaly apod.

železný šrot kovy znečištěné nebezpečnými látkami

ledničky, televize, nelze zde odevzdávat velkoobjemový, nebezpečný, aj. 

vyřazené elektrospotřebiče z  domácností v kompletním odpad. Elektroodpad je zde přijímán bezplatně,v množství

stavu! přiměřeném pro průměrnou domácnost

ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ DLE POKYNŮ: T E CH N I C K É   S L U Ž B Y   O P A V A   s.r.o.

ŽELEZNÝ ŠROT

POUŽITÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

                      P A T Ř Í 
CO S OSTATNÍMI ODPADY?

               N E P A T Ř Í 
PLASTY

TEXTIL
bytový textil, oděvy, obuv, hračky - čisté a zabalené např. ve 

staré nákupní tašce

plesnivé, mokré, od chemikálií zašpiněné věci

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

BIOODPAD

MÍSTO: "PŘED SVÝM DOMEM"                             
DO ŽLUTÝCH 
PLASTOVÝCH PYTLŮ

MÍSTO:
MOBILNÍ SBĚR V OBCI NA 
PŘEDEM URČENÉM A 
OZNÁMENÉM MÍSTĚ

MÍSTO:
SHROMAŽĎUJE SE NA 
VYBRANÉM MÍSTĚ PO DOHODĚ 
S Obecním úřadem

TERMÍN: 2x ROČNĚ 

MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU:
1. ULICE HÁLKOVA, 

OPAVA - KATEŘINKY
2. ULICE PŘEMYSLOVCŮ, 

OPAVA - JAKTAŘ
3. ULICE BÍLOVECKÁ, 

OPAVA  - KYLEŠOVICE

MÍSTO: KOMPOSTÁRNA  
ŠTÁBLOVICE 

SBĚRNÉ MÍSTO:
BÍLÝ KONTEJNER - TextilEco
U BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU


