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Vážení obèané,
abychom Vám pøiblížili problematiku tøídìní jednotlivých druhù odpadu, rozhodlo se mìsto Telè ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí OBÌHOVÉ HOSPODÁØSTVÍ RENESANCE vydat tuto brožurku. Jejím smyslem je informovat Vás o tom,
jaký odpad patøí do té èi oné sbìrné nádoby, a rovnìž širší veøejnost více motivovat ke tøídìní odpadù.
V posledním období dochází, a bohužel stále bude docházet, k výraznému zvyšování nákladù na svoz a likvidaci komunálních odpadù. Již nyní, i pøestože mìsta a obce vybírají od svých obèanù poplatky za svoz a likvidaci komunálních odpadù, musí
na odpady vznikající na jejich území doplácet.
Razantní zvyšování nákladù nás však teprve èeká. Dùvodem je legislativní povinnost spojená s omezováním skládkování a od roku 2024 úplným zákazem ukládání
komunálního odpadu na skládky. Pokud tedy nesnížíme množství sváženého komunálního odpadu, všichni nepøíjemné dopady nové legislativy brzy pocítíme citelnì
ve svých penìženkách.
Naším cílem je minimalizovat produkci smìsného komunálního odpadu pøi zajištìní maximálního možného komfortu pro obèany, a tím pøispìt k zachování udržitelné míry nákladù na jeho provoz.
Tøídìním odpadù nejen šetøíme své peníze, ale napomáháme také významnì
k ochranì životního prostøedí.
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PLASTY A PLASTOVÉ OBALY
Plasty a plastové obaly se tøídí do žlutých sbìrných nádob, pøípadnì žlutých
kontejnerù ve sbìrných hnízdech nebo je možné odevzdat je do sbìrného dvora.
Plastové PET lahve je nutné pøed odložením do kontejneru sešlápnout. Šetøíme tím
místo v kontejneru a neplatíme za výsyp vzduchu.
Od roku 2016 budou v Telèi sváženy pravidelnì plasty a plastové obaly od každé
nemovitosti. Obèané, kteøí mají zájem, získají nádoby zdarma.

Bílé a barevné fólie
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•
•

• Fólie ze siláže
• Zneèištìné fólie
• Tkaninové fólie

Prodejní obaly, prázdné, èisté
Sáèky, obalové materiály
Streèové fólie, pytle, plachty
Igelitové tašky
Síťky a plastové krabièky od ovoce a zeleniny

Plastové obaly od drogerie
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•

•
•
•
•

Obaly (aviváž, jar)
Obaly od èisticích prostøedkù
Tuby (krémy, zubní pasty, gely na vlasy)
Plastové proložky od vajec

Hliník
Provázky
Plastové panely
Zbytky obsahu obalù

Plastové kelímky
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Prodejní obaly od potravin - prázdné, nemusí být
vymyté, ale nesmí v nich zùstat pùvodní obsah
(jogurty, šlehaèky, margaríny apod.)

• Hliníková víèka
• Kvìtináèe
• Zneèištìné obaly
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Plastové lahve PET a kanystry
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Limonády, potraviny, mléko atd.
• Kbelíky s víkem, bez madla (pokud je kovové)
• Kanystry od potravin, nápojù

• Zálohované lahve
• Lahve od tìsnicích hmot, izolací, pìn
• Plastové obaly od nebezpeèných
látek (øedidla, postøiky atd.)
• Hraèky s kovovými komponenty
nebo elektronikou
• Lahve od stolního oleje
• Vany

Nápojové kartony
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Lepené kartonové krabice pro nápoje
a potraviny, prázdné, èisté
• Kartony od mléka, šťáv, vín a hotových omáèek

• Hliník
• Zbytky nápojù a potravin

Polystyren
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Bílý, èistý, suchý polystyren
• Bez pásek

• Barevný polystyren
• Zneèištìný polystyren
• Izolaèní pìna

Ostatní plastové materiály
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Plastové lahve
• Kanystry

• Hraèky
• Tìsnicí hmota
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PAPÍR
Papír se tøídí do modrých sbìrných nádob, pøípadnì do modrých kontejnerù umístìných
ve sbìrných hnízdech nebo se odevzdává do sbìrného dvora.
Na sbìrná místa je tøeba ukládat papír èistý, suchý a rozložený nebo sešlápnutý.
Od roku 2016 bude v Telèi svážen pravidelnì papír od každé nemovitosti. Obèané,
kteøí mají zájem, získají nádoby zdarma.

Papír
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•
•
•
•
•

• Poøadaèe s kovovými
komponenty
• Hygienický papír, ubrousky
• Tapety
• Nápojové kartony
• Zafóliovaný papír
• Polystyren, alobal
• Umaštìný papír
• Složené obaly (plast/papír)
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Noviny a èasopisy
Letáky, prospekty, katalogy
Obchodní dokumenty
Obalový papír, skartace
Hnìdé a šedé kartony
Vlnitá lepenka
Obalové kartony
Papírové obaly od potravin
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SKLO A SKLENÌNÉ OBALY
Sklo se tøídí do zelených, pøípadnì i bílých kontejnerù (dle barvy skla) umístìných
ve sbìrných hnízdech v blízkosti vašeho bydlištì nebo je ho možné odevzdat
do sbìrného dvora.

Bílé sklo
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jednorázové lahve
Zavaøovací lahve bez víèek
Flakony
Sklenìné tabule

Zrcadla, drátované sklo
Zálohované lahve
Olovnaté sklo
Keramika, porcelán
Žáruvzdorné sklo
Lampy a žárovky
Barevné sklo

Barevné sklo
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Jednorázové lahve
• Zavaøovací lahve
• Flakony a lahvièky
od lékù

•
•
•
•
•
•
•

Zrcadla, drátované sklo
Zálohované lahve
Olovnaté sklo
Keramika, porcelán
Žáruvzdorné sklo, žárovky
Bílé sklo
Stavební polystyren se zbytky
omítek èi pìn
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KOVY
Odpadní železo, železný šrot, hliník a barevné kovy jsou dùležitou prùmyslovou
surovinou. Kovy lze odevzdat do sbìrného dvora èi zpenìžit ve výkupnách. Pøípadnì
v prùbìhu roku v pøedem zvolené dny umístit pøed nemovitost - sbìrové dny
kovového odpadu.

Plechovky
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•

• Obaly z barev a lakù se
zbytky obsahu
• Plynové lahve
• Spreje se zbytky obsahu

Nápojové plechovky
Kovové a šroubovací uzávìry/víka
Konzervy
Prázdné obaly od sprejù

Hliníkové obalové materiály
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Alobal
• Hliníková víèka od mléèných produktù
• Hliníkové barevné obaly – potištìné od kávy,
sladkostí a ostatních potravin

• Nápojové kartony

Železo a železný šrot
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•
•
•
•

• Zaolejované kovové díly
• Plynové lahve
• Elektrozaøízení
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Zbytky a kousky plechù a oceli
Roury, kovové nádobí, náøadí
Drát, profily, pletivo
Vodovodní kohoutky a drobné kovové díly
Kola, špony z obrábìní
Hliníkové žebøíky
Motory

Kabely
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Mìdìné kabely

• Prázdné izolace
• Optické kabely
• Zástrèky a zásuvky

Barevné kovy
CO SEM PATØÍ
• Masivní mìï
• Mìdìné plechy
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD - BRO
Zelenou hmotu a zahradní odpad lze umístit do vašich kompostérù, do hnìdých
nádob ve sbìrných hnízdech, do velkoobjemových kontejnerù pøistavených pravidelnì
v prùbìhu roku na vybraných místech v Telèi.

Biologicky rozložitelný odpad
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

• Zbytky ovoce a zeleniny
• Kávová sedlina a èaje,
i porcované
• Zbytky peèiva a obilovin
• Skoøápky od oøechù
• Zvadlé kvìtiny,
zemina z kvìtináèù
• Poseèená tráva, plevel,
vìtvièky, listí
• Piliny, hobliny, kùra
• Peøí, chlupy, vlasy
• Papírové kapesníky,
ubrousky

• Tekuté a silnì mastné
potraviny
• Oleje a tuky z pøípravy
potravin
• Maso a kosti
• Uhynulá zvíøata
• Skoøápky z vajec
• Pleny a obvazy
• Zvíøecí exkrementy
• Bednièky od ovoce
• Stavební odpad
a zemina
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DØEVO
Døevo, stejnì jako jiný objemný odpad, je nutné odevzdat do sbìrného dvora.

Døevo
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•
•
•
•

• Sklenìné výplnì oken
• Plastové a kovové komponenty
• Døevo nebo palety zneèištìné
ropnými látkami èi nebezpeènými
odpady
• Železnièní pražce
• Impregnované døevo
• Sloupy na elektrické vedení
• Døevo s èalounìním
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Palety
Nábytek (stoly, židle, skøínì, police)
Bednièky od ovoce
Odøezky døeva
Pøekližky
Okenní rámy, køídla dveøí
Podlahové krytiny jako parkety, lamino, prkna,
bednìní, ozdobné trámy
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OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je nutné odevzdat do sbìrného dvora. Tento druh odpadu lze také
umístit do velkoobjemových kontejnerù pøistavených pravidelnì v prùbìhu roku
na vybraných místech v Telèi. Není možné odkládat tento typ odpadu k bìžným
kontejnerùm, kde zneèišťuje okolí.

Objemný odpad
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Matrace
Kufry
Lampy
Koberce
Hraèky
Zahradní fólie
Duše
Ostatní zneèištìný odpad

Elektrozaøízení
Kovy
Použité pneumatiky
Azbestové odpady
Sklo
Stavební odpad
Nebezpeèné odpady
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POUŽITÉ PNEUMATIKY
Použité pneumatiky je možné odevzdat s disky i bez diskù do sbìrného dvora.

Použité pneumatiky
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•

• Pláštì a duše
z jízdních kol
• Díly vyrobené z gumy
• Guma

Motocyklové pneumatiky
Osobní pneumatiky
Traktorové pneumatiky
Nákladní pneumatiky
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VYØAZENÉ ELEKTROZAØÍZENÍ
Malá elektrozaøízení, která již doslouží svému úèelu, je možné odložit do speciálních
èervených kontejnerù umístìných ve vybraných sbìrných hnízdech. Do tìchto
kontejnerù je možné odkládat i alkalické baterie. Velké domácí spotøebièe a spotøební
elektronika musí být odloženy do sbìrného dvora.
Pøi odkládání vyøazeného elektrozaøízení je nutné dbát na to, aby zaøízení bylo
odevzdáno kompletní. Nekompletní elektrozaøízení se stává odpadem a nelze ho
odebírat v rámci zpìtného odbìru.

Malé domácí spotøebièe

Spotøební elektronika

CO SEM PATØÍ

CO SEM PATØÍ

•
•
•
•
•
•
•

• Hi-fi systémy, gramofony, video
pøehrávaèe, rádia, televize, kamery
• Hudební nástroje
• Monitory
• Tiskárny, faxy, notebooky, poèítaèe
• Kopírky, telefony a telefonní stanice
• Modemy, nabíjeèky, mobilní telefony
• Psací stroje, kalkulaèky

Kávovary, toustovaèe
Žehlièky, kuchyòské roboty
Budíky, fény, holicí strojky
Elektrické hraèky
Elektrické náøadí, jako jsou vrtaèky
Zdravotní zaøízení – tlakomìry, teplomìry
Kouøové detektory, pøímotopy

Velké domácí spotøebièe

Lednièky / mrazáky

CO SEM PATØÍ

CO SEM PATØÍ

•
•
•
•
•

• Mraznièky, mrazicí boxy
• Klimatizace
• Lednice

Praèky, myèky, sušièky
Trouby, mikrovlnné trouby
Elektrické bojlery
Ventilátory, digestoøe
Elektrické grily, vaøièe, sporáky

CO SEM NEPATØÍ
• Samostatné náplnì
(chladiva)
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ZÁØIVKY A ÚSPORNÉ ŽÁROVKY
Záøivky a žárovky se odevzdávají do sbìrného dvora. Zde máte možnost odevzdat
i poškozené kusy.

Záøivky a úsporné žárovky
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•
•
•
•

• Obyèejná žárovka,
žárovka reflektorová
a halogenová (neobsahují rtuť,
možné odhodit do popelnice)

Úsporné záøivky (lineární a kompaktní)
Úsporné žárovky
Výbojky
Svítidla a svìtelné reklamy
LED svìtelné zdroje
Vysokotlaké výbojové svìtelné zdroje
Nízkotlaké výbojové svìtelné zdroje

12

11

STAVEBNÍ A DEMOLIÈNÍ ODPAD
Vytøídìný stavební a demolièní odpad je nutné odevzdat do sbìrného dvora, kde již
jsou pro nìj nachystány speciální kontejnery.

Stavební a demolièní odpad
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•

• Eternit, farmaceutická
sádra
• Sádrokartonové desky
• Støešní lepenka
• Dehet
• Azbestové výrobky
• Døevo
• Skelná vata
• Fólie, tapety

Cihly, beton, zdivo
Dlaždice, obklady, malta
Porcelán
Zbytky stavebních materiálù (cement, sádra,
písek atd., bez obalù)
• Kamenivo

13

12 NEBEZPEÈNÉ ODPADY
Nebezpeèné odpady jsou takové odpady, které mají jednu nebo více nebezpeèných
vlastností (napø. hoølavost, výbušnost, karcinogenitu, žíravost atd.). Tento typ odpadu
musí být odložen do sbìrného dvora, kde povìøení pracovníci zajistí jeho likvidaci
takovým zpùsobem, který minimalizuje dopady na životní prostøedí.

Nebezpeèné odpady
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kyseliny, louhy
Zbytky barev a øedidel
Syntetické a minerální oleje
Zbytky postøikù, postøiky
Azbest a výrobky z azbestu
Obaly od olejù, barev, øedidel
Fotochemikálie, laboratorní chemikálie
Hasicí pøístroje
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Jedlé tuky a oleje
Plynové lahve
Výbušniny a výbušné materiály
Zábavní pyrotechnika
Radioaktivní materiály
Smìsný komunální odpad

13 OSTATNÍ ODPAD
Místo odložení ostatních odpadù závisí na typu odpadu. Zbytkový smìsný komunální
odpad je odkládán do sbìrných nádob k tomu urèených. Baterie a akumulátory je
nutné odevzdat do sbìrného dvora.
V pøípadì tužkových baterií je možné použít i èervené kontejnery na elektroodpad
ve vybraných sbìrných hnízdech.
Textil je možné umístit do sbìrné nádoby ve vybraných sbìrných hnízdech nebo odložit
do sbìrného dvora. K odevzdání musí být suchý a zabalený v igelitových pytlích.

Ostatní odpad
CO SEM PATØÍ

CO SEM NEPATØÍ

•
•
•
•

• Motorové
a syntetické oleje
• Zneèištìný, mokrý,
dìravý textil
• Nepárová obuv
• Louhové baterie
• Nikl - kadmiové baterie

Jedlé tuky a oleje
Textil, obuv (odevzdávat zabalené v pytlích)
Baterie a akumulátory
Smìsný komunální odpad (SKO)
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Obìhové hospodáøství Renesance
Obìhové hospodáøství Renesance je dobrovolný svazek obcí s hlavním pøedmìtem èinnosti
zabezpeèit kompletní služby v oblasti nakládání s odpady.
Povinnost zajistit nakládaní s odpadem je uložena jeho pùvodci, což jsou dle zákona jednotlivé
obce a mìsta. Cílem vzniku svazku obcí je øešit si odpad sami, spojit síly a snažit se o efektivitu
a úsporu pøi nakládání s odpady v našem regionu.
Proto byl založen dobrovolný svazek obcí OBÌHOVÉ HOSPODÁØSTVÍ RENESANCE, jehož zakladateli se staly mìsto Telè i další obce v okolí. Ustavující valná hromada se konala 5. 8. 2015
v Mrákotínì.
Dùvod založení:
• Svozová spoleènost v rukách obcí, vyšší podíl obce na rozhodování
• Sdružení = efektivita
• Pøipravit se na zákaz skládkování komunálního odpadu, který je plánován od roku 2024
• Osvìta obyvatelstva o hierarchii nakládání s odpady
• Pøedcházení vzniku odpadu
• Pøíprava k opìtovnému použití
• Recyklace odpadù
• Jiné využití odpadu, napø. energetické
• Až v poslední øadì odstranìní odpadu skládkováním
• Maximální podpora tøídìní odpadu (i barevné popelnice do domácností)
Proè název „obìhové hospodáøství“?
Je to moderní trend a náhrada za dosud hojnì používaný termín „odpadové hospodáøství“.
Odráží smysl celého budoucího nakládání s odpady, tedy pokud konkrétní vìc ztratí své pùvodní
poslání nebo je ukonèena její životnost, je vysílána znovu do obìhu jako surovina pro další
využití, materiál pro zpracování, pøedmìt k opravì atd.
Vice informací naleznete na: www.ohrr.cz
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Kontakty

Své dotazy a námìty
mohou obèané smìøovat
na kontaktní e-mail
uvedený níže, pøípadnì se
pøímo telefonicky obrátit
na kompetentní osoby.
E-mail pro dotazy:
info@ohrr.cz
Telefon:
608 547 704

Vydalo Mìsto Telè v roce 2015.
Ilustrace Ing. Jan Herálecký, grafická úprava Jiøí Jabulka, technická redakce Nakladatelství Typ.
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