Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání
s jednotlivými druhy odpadu.
Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů,
uvedených v příloze zákona.

ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY DLE VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MAJÍ TOTO
POŘADÍ:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů
vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a
zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např.
skládkováním)

JAKÉ ODPADY VZNIKAJÍ V DOMÁCNOSTECH?
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou
nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do
koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:
Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET
lahve, folie, kelímky, nápojový karton),
Tyto druhy odpadu ukládejte jen do barevných nádob.
Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr nebo využít velkoobjemových kontejnerů, které jsou
přistavovány na jednotlivá stanoviště po městě (jaro, podzim).
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice,
např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky,
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny v rámci mobilního sběru, který je
zajišťován každý rok dvakrát. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete také
odevzdat v lékárně.
Ostatní - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.:
znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky
masa a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do
popelnice nebo kontejneru.

V roce 2007 bylo vytříděno:
37,88 t
56,15 t
17,92 t
36,24 t

plastů
skla barevného
skla bílého
papíru

Dále:
1.793,898 t SKO (směsný komunální odpad - popelnice)
67,980 t OO (objemný odpad)
183,390 t BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad - zeleň)

KOLIK PRODUKUJEME ODPADŮ?
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte
je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak
můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování.
Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové vozidlo Technických služeb
Kostelec nad Orlicí, s. r. o. do svého separačního dvora, kde se dotřídí a odtud dále putují do
zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace
odpadu.
V současné době je na 36 stanovištích ve městě 110 kontejnerů. Z toho je 43 určeno na plast +
nápojový karton, 35 na sklo barevné, 20 na sklo bílé a 12 na papír.

žlutý kontejner
bílý kontejner
zelený kontejner
modrý kontejner

- plast + nápojový karton
- sklo bílé (čiré, bezbarvé)
- sklo barevné
- papír

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal
vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které vás informují, jak máte s takovým obalem po
použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou vás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich
poznáte, do kterého kontejneru máte obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Vlnitá lepenka

Bílé sklo

Hladká lepenka

Zelené sklo

Papír

Hnědé sklo

Ocel

Polyethylentereftalát
Polyetylén (rozvětvený)

Hliník

Dřevo

Polyetylén (lineární)
Polypropylén

Polystyrén

Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za
lomítkem převládá
Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde
převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal
nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do
mobilní sběrny nebezpečných odpadů. Bližší informace se dozvíte na vašem městském úřadu.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a
využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to,
že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte
jejich obaly do barevného kontejneru!

JAK TŘÍDIT
Nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón,
papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby

Sběr skla barevného

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr skla bílého (čiré, bezbarvé)

Do bílých nádob můžete odhodit:
sklenice od kompotů, skleničky, lahve od sirupu, lahve od některých alkoholických nápojů
Prosím, nevhazujte:
sklo, které není čiré a bezbarvé, ale má bílou barvu - patří do kontejneru na barevné sklo.

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sběr nápojových kartonů
Do žlutých nádob označených touto oranžovou nálepkou
můžete odhodit:
tzv. krabice od mléčných výrobků, džusů, vína

SEZNAM ODPADŮ – JAK S NIMI SPRÁVNĚ NALOŽIT
Autovraky

- určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do
kovošrotů

C/PAP

- směsný odpad (jedná se o kombinované obaly složené z několika různých
materiálů /kromě nápojových krabic/)

CD nosiče

- směsný odpad

CD (plastový obal)

- kontejner na plasty

Elektrotechnika
(„elektrošrot“)

- sběrný dvůr (počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony atd.)

Pneumatiky

- sběrný dvůr, prodejce

Hygienické potřeby - směsný odpad
Nebezpečný odpad - speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů (chemikálie,
motorové oleje a barvy atd.)
Plasty
- žlutý kontejner (plastové nádoby, láhve, sáčky, tašky a folie, PET láhve,
+ nápojové kartony kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, polystyren, výrobky z
plastů)
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad
Papír

- modrý kontejner (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Papír mokrý, mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný, použité plenky a hygienické
potřeby
- směsný odpad
Sklo bílé

(čiré, bezbarvé)
Sklo barevné

- bílý kontejner (sklenice od kompotů, skleničky, lahve od sirupu, lahve od

některých alkoholických nápojů)
- zelený kontejner (láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo (naopak

do těchto kontejnerů nepatří porcelán, keramika, drátěná skla a zrcadla)
Léky

- lékárna nebo speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů

Oblečení

- směsný odpad nebo charita

Bioodpad
(odpad ze zahrad)

- sběrný dvůr, případně velkoobjemové kontejnery na sběr zeleně

Stavební odpad

- sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v
konkrétním dvoře)

Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - ve větším množství kovošroty nebo
směsný odpad

Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr, případně velkoobjemové kontejnery na sběr
objemného odpadu
Železný šrot

www.jaktridit.cz
www.ekokom.cz

- výkupny druhotných surovin, svoz organizovaný DHS

