
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY
Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované odpady slouží barevné kontejnery, se kterými se běžně na ulicích setkáváte. 

Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které přesně popisují, co do kterého kontejneru patří a co ne.

Plasty

Roztřídění na:
•  PET lahve
•  fólie
•  tuhé obaly (lahvičky od šamponů, čisticích pro-

středků…)
•  směsné plasty

VÍTE, ŽE… 
PET lahve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou 
i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automa-
ticky odděleno. PET lahve sešlápněte, nasaďte víčko 
a to již neutahujte!!!
Plastové kelímky od jogurtů a jiných potravin není 
nutné důkladně vymývat, stačí zbytky jídla z kelímku  
dojíst nebo vyškrábat.
Na obalech, patřících do kontejneru na plasty, jsou 
tyto značky:

Do kontejneru na plasty NEPATŘÍ:
• Plasty z PVC (podlahové krytiny, trubky) - odpad  

z PVC lze jen velmi obtížně recyklovat a jen ve  
speciálních zařízeních. Odhazujte do kontejnerů na 
objemný odpad nebo odneste do sběrného dvora.

• Mastné obaly se zbytky potravin - znečistí ob-
sah kontejneru, odpady se musí více vymývat, což  
zvyšuje náklady na recyklaci. Odhazujte do popel-
nice.

• Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných  
látek - odevzdávejte ve sběrném dvoře nebo při 
mobilním svozu těchto odpadů. Likvidují se ve  
speciálních spalovnách.

• Koberce - jsou příliš objemné pro dotřiďování  
a nelze je recyklovat v běžných zařízeních 
na recyklaci odpadních plastů z domácnosti. 
Odevzdejte je do sběrného dvora nebo do kon-
tejnerů na objemný odpad.

Ruční dotřídění na  
dotřiďovací lince

Jak se sklo dotřiďuje:
• ručně se vytřídí porcelán a velké nežádoucí odpady
• automatizovaná strojní úprava střepů - drcení, praní 

a oddělení neskleněných částí (víčka, viněty, kroužky 
apod.), mletí, rozdělení podle barevnosti střepů

•  odeslání čistých nadrcených střepů do skláren

VÍTE, ŽE… 
Pokud jsou k dispozici kontejnery na barevné i bílé sklo, 
je důležité třídit sklo i podle barev. Pokud máte kontejner 
na sklo jen jeden, pak do něj dávejte jakékoliv sklo. Vytří-
děné sklo nemusíte rozbíjet, bude se dále třídit! Na oba-
lech, patřících do kontejneru na sklo, jsou tyto značky:

Do kontejneru na sklo NEPATŘÍ:
• Porcelán (hrníčky, talířky, umyvadla) - je to velmi odlišný  

materiál (vypálená glazovaná hlína) od skla (roztavený  
písek), nedá se zpracovávat se sklem. Při recyklaci  
mohou i malé kousky porcelánu úplně znehodnotit  
velké množství skla. Odhazujte do popelnice.

• Autosklo - kvůli snížení tříštivosti je mezi vrstvami skla 
zalisovaná plastová fólie (drží střepy pohromadě), 
a proto je nelze běžným způsobem recyklovat. Ode-
vzdávejte je v autoservisu nebo ve sběrném dvoře.

• Zrcadla - na zrcadlovém skle je kovová zrcadlící vrstva, 
která znemožňuje recyklaci tohoto skla. Odhazujte je 
proto do popelnice nebo odneste do sběrného dvora.

• Zářivky a výbojky - obsahují těžké kovy, a jsou proto 
nebezpečným odpadem. Odevzdávejte je do speciali-
zovaných nádob v nákupních střediscích a hobbyrmar-
ketech nebo do sběrného dvora.

• Lahvičky od léků se zbytky léků - jsou sice z běž-
ného skla, ale mohou obsahovat nebezpečné látky. 
Odevzdejte je v lékárnách.

Dotřídění skla z kontejnerů 
- pro Čechy je linka v Příbrami

Sklo Papír

Roztřídění na:
• novinový papír
• časopisy
• lepenky a kartony
• ostatní papír

VÍTE, ŽE… 
Obálky s fóliovými okénky sem můžete také 
vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými  
sponkami, s tím si recyklační technologie 
poradí. Na obalech patřících do kontejneru 
na papír, jsou tyto značky:

Do kontejneru na papír 
NEPATŘÍ:
• Znečištěné a mastné papíry (od potravin, 

barev, chemikálií apod.) - mohou znečistit 
ostatní papír v kontejneru a znehodnotit 
surovinu pro papírny. Odhazujte je do po-
pelnice.

• Svazky knih s vazbou - do kontejneru pa-
tří pouze knihy bez vazby. Větší množství 
knih raději odneste do sběrného dvora.

• Použité dětské pleny - patří rovnou do  
popelnice.

• Bublinkové obálky s plastem - je nutné  
oddělit plastový vnitřek obálky.

Ruční dotřídění na  
dotřiďovací lince

Nápojové
kartony

VÍTE, ŽE… 
Nápojové kartony jsou vrstvené od-
pady složené ze tří materiálů: papíru, 
hliníkové fólie a polyetylenové fólie. 
Vhazují se do kontejnerů označených 
oranžovými samolepkami. Před vhoze-
ním do kontejneru obal vypláchněte, 
aby v něm nezůstaly zbytky nápoje, 
a krabici dobře sešlápněte. Není třeba 
odstraňovat plastový uzávěr.

Na nápojových kartonech jsou tyto 
značky:

Ruční dotřídění na  
dotřiďovací lince

Kov, nebezpečný odpad 
(např. barvy, laky, pesticidy, 
autobaterie, lednice apod.), 
odpady rostlinného původu 
a velkoobjemový odpad (ta-
kové předměty, které se  
v původním stavu nevejdou 
do kontejneru).

Nakládání s odpady ve městě  
Zliv se řídí dle Zákona  
č. 185/2001 Sb.
Zastupitelstvo Města Zliv se 
na svém zasedání dne 28. 3. 
2018 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 17 odst. 2 Zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“), a v souladu  
s § 10 písm. d) a § 84 odst.  
2 písm. h) Zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
novelizovanou obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2018 o stano-
vení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území 
města.

Sběrný dvůr

Provozní doba
sběrného dvora

út - pá 13:00 - 17:00

so 9:00 - 12:00
 13:00 - 17:00


