
Jak správně třídit odpad 
 

MODRÝ PYTEL – PAPÍR 
 

Co do modrého pytle patří?  

 noviny a časopisy 

 katalogy, telefonní seznamy 

 knihy bez vazby a desek z PVC 

 sešity, kancelářský papír 

 krabice, papírová lepenka 

 reklamní letáky 

 neznečištěné papírové sáčky 

 čistý obalový papír 

 bublinkové obálky vhazujeme pouze bez bublinkového vnitřku! 
 

Do modrého pytle nepatří!! 
 papír znečištěný potravinami 

 hygienicky závadný papír (obvazy, vložky, papírové plenky) 

 kopíráky 

 voskovaný papír 

 pauzovací papír 

 asfaltový a dehtový papír 

 kombinované papírové obaly s plasty a kovy (kromě nápojových kartonů) 

 celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby) 

 obaly od vajíček 

 

Papír do modrého pytle vkládejte SVÁZANÝ a s ohledem na 

pevnost pytle, aby nedocházelo k jeho protržení. 
 

ŽLUTÝ PYTEL – PLAST 
 

Co do žlutého pytle patří?  
 

 plastové obaly (přepravky) 

 plastové obaly od potravin (sušenek, těstovin, apod.) 

 plastové sáčky, pytle, nákupní tašky 

 kelímky od jogurtů a dalších potravin 

 pěnový polystyren 

 fólie 

 láhve a kanystry od nápojů, pochutin (lahve od nápojů odšroubujte, 

sešlápněte a znovu zašroubujte), kosmetických přípravků apod. 

 čisté vícevrstvé kartony od nápojů (krabicové: mléko, džus, víno) 

 



 

Do žlutého pytle nepatří!! 
 

 obalové materiály vrstvené 

 výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny apod.) 

 pěnové materiály (molitan, pryž apod.) kromě pěnového polystyrenu 

 elektrické kabely 

 plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod. 

 plastové díly s kovovými částicemi 

 textilie z umělých vláken 

 

 Obaly označené C/PAP nebo C/PP patří do směsného odpadu. Skládají 

se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. 

Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými 

tabletkami). Výjimkou je nápojový karton, např. od mléka. 
 

 Kontejnery na plasty budou z obce staženy, dále bude možné plasty a papír 

třídit do barevných pytlů, které obdržíte při úhradě poplatku za svoz 

odpadu. Stále je také možné odevzdat vytříděné plasty i papír na sběrném 

dvoře. 
 

 Obec také uzavřela smlouvu se společností RESPONO, a.s. na svoz 

bioodpadu, který bude zahájen pravděpodobně v dubnu. Takže místo 

kontejnerů na plasty budou po obci nově rozmístěny speciální hnědé kontejnery 

na biologický odpad, kam bude možné ukládat: 
 

 odpady z domácností – zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a 

zeleniny, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad 

včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky, 
 

 odpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály, celé rostliny, listí, seno apod. 
 

 O termínu zahájení svozu bioodpadu Vás budeme opět informovat ve 

zpravodaji i na webových stránkách, prozatím bude probíhat jednou za čtrnáct 

dní. Četnost svozu bude případně upravena podle skutečné potřeby, která 

v letních a podzimních měsících může být vyšší.  
 


