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Nevíte jak na to?
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Tříděné odpady se zpracovávají v třídírnách a recyklačních závodech a nekončí
na skládkách.
Tříděním odpadu šetříte obecní rozpočet. Čím více odpadu vytřídíte, tím větší
finanční obnos dostane obec nazpět. Přispíváte tak nejenom k čistotě ve své obci, ale
také k jejímu potenciálnímu rozvoji.
Tříděním odpadů šetříte životní prostředí. Z tříděného a následně zpracovaného
odpadu lze tvořit další výrobní materiály nebo energie. Díky tomu není třeba kácet
stromy a čerpat ostatní přírodní zdroje.
Třídění odpadů svědčí o naší zodpovědnosti a vyspělosti.

Jak třídit odpad?
PAPÍR
Do modrých kontejnerů a pytlů na papír můžete vhodit:
− noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky
− knihy, sešity
− krabice, lepenku, karton
− papírové obaly (např. sáčky)
− obaly s recyklačním symbolem a kódem:

Prosím, nevhazujte:
− mokrý, mastný či jinak znečištěný papír
− uhlový a voskovaný papír
− použité plenky a hygienické potřeby
− alobal či celofán

PLAST
Do žlutých kontejnerů a pytlů na plast můžete vhodit:
− sešlápnuté PET láhve od nápojů
− obalové fólie od potravin
− plastové tašky
− výrobky a obaly z plastů do obsahu 5 litrů (plastové láhve a

kanystry od autochemie, nápojů, šamponů, tekutých mýdel, kosmetiky a čisticích
prostředků a avivážních přípravků)
− obaly s recyklačním symbolem a kódem:

Prosím, nevhazujte:
− PVC, obalové PVC a linoleum
− obaly od kečupů a hořčice, tuby od silikonů a tmelů
− kelímky, vědra, stolní a kuchyňské nádoby
− hračky, přepravky, mikrotenové sáčky
− gumy, molitan, textil z umělých vláken
− novodurové trubky
− obaly nesmí být znečištěné (motorový olej, ředidla, chemikálie, barvy, zbytky čistících
prostředků a jídla apod.)

SKLO
Do kontejnerů na sklo můžete vhodit:
− bílé nebo barevné sklo
− vymyté skleněné láhve
− zavařovací sklenice
− skleněné střepy – tabulové sklo
− obaly s recyklačním symbolem a kódem:

Prosím, nevhazujte:
− keramiku, porcelán
− autosklo, televizní obrazovky
− drátované sklo, zrcadla
− žárovky, zářivky a výbojky

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Do černých pytlů na bioodpad můžete vhodit:
− zbytky jídel rostlinného původu
− zbytky ovoce, zeleniny, slupky
− čajový a kávový odpad
− odpad ze zahrady – tráva, listí, seno, větve, uvadlé
květiny, plevel a shnilé ovoce
Prosím, nevhazujte:
− zeminu
− zbytky jídel živočišného původu

− textil, cigarety
− popel a uhlí
− uhynulá zvířata

SBĚRBÝ DVŮR ALBRECHTICE
Sběrný dvůr je určen pouze pro občany obce Albrechtice, kteří předloží občanský průkaz a
pro občany vlastnící na území obce nemovitost sloužící k individuální rekreaci, kteří
s občanským průkazem předloží také doklad o zaplacení poplatku za odpady na příslušný rok.
Do sběrného dvora můžete odkládat:
objemný odpad
(starý nábytek, koberce, linolea, kuchyňské linky, WC mísy atd.)
v malém množství stavební suť z drobných úprav
(beton, cihly, tašky a keramika atd.)
bioodpad
(větve, shnilé ovoce ze zahrádky, tráva, listí atd.)
kovy, plasty, papír, sklo, lepenka
nebezpečný odpad
(plechovky od barev, oleje, baterie, akumulátory, znečištěné tkaniny, obaly obsahující
nebezpečné látky, jiné motorové, převodové a mazací oleje, olejové filtry, plastové
obaly se zbytky olejů, barev a ředidel atd.)
vyřazené elektrozařízení
(televizory, lednice, pračky, sporáky, PC monitory, el. nářadí a nástroje, trubicové a
úsporné zářivky a výbojky, výpočetní a telekomunikační technika, spotřební
elektronika atd.)

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
V období od 1.11. do 31.3.
pondělí - pátek
9:00 – 17:00
sobota - neděle
9:00 – 16:00

V období od 1.4. do 31.10.
pondělí - pátek
9:30 – 18:00
sobota - neděle
9:30 – 16:30

V případě, že budete mít dotazy ohledně provozu sběrného dvoru, můžete se během provozní
doby obrátit na pracovníka sběrného dvoru na tel. čísle 732 655 100.

VYŘAZENÉ SVĚTELNÉ ZDROJE
Vysloužilé zářivky do koše nepatří, protože obsahují malé množství rtuti a
další recyklovatelné materiály. Občané, firmy, obce i veřejné instituce
mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné
recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP.
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje je sběrný dvůr
v Albrechticích. Můžete zde bezplatně odevzdat zářivky či úsporky, které
musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému
odběru a obec je likviduje za poplatek jako odpad. Dalším místem, kde je
možné zdarma odevzdat použité zářivky, je Obecní úřad v Albrechticích
(při vchodu do budovy se vlevo nachází sběrná nádoba).
Do sběrné nádoby můžete odkládat:
− kompaktní úsporné zářivky
− výbojky
− lineární (trubicové) zářivky do 40 cm
− světelné zdroje s LED diodami
Prosím, nevhazujte:
− klasické žárovky
− reflektorové žárovky
− halogenové žárovky
− lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm

Rozhodujte o našem současném a
nadcházejícím
životě prostřednictvím třídění
odpadu.
Třiďte odpad, má to smysl.

Nepřehlédněte:
Vážení občané, žádáme Vás, abyste vytříděný odpad odkládali jen do nádob a pytlů k tomu
určených.
Abychom podpořili a zvýšili třídění odpadů v obci, dojde v lokalitě střed-sídliště, k navýšení
počtu kontejnerů na tříděný odpad.

Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP

