
STARÉHO PSA
NOVÝM KOUSKŮM
NENAUČÍŠ?

MY VÁS JE ALE NAUČÍME! 
TŘEBA TO, JAK SE SPRÁVNĚ 

TŘÍDÍ ODPAD.ODPAD

A to už za aspoň malou změnu 
svých zvyků stojí, ne?

A proto jsme se rozhodli u nás zavést zcela 
nový systém třídění odpadů od společnosti JRK. 
Ten nám pomůže nakládat s našimi odpadky lépe 
než doposud, a díky tomu se můžeme už teď těšit 
na pěknou hromádku dobrých věcí – ulevíme naší 
přírodě, pomůžeme efektivní recyklaci a v konečném 
výsledku ušetříme za svoz a zpracování odpadů. 

Více informací najdete na www.mesto-modrice.cz/odpady-1



JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD?
PLAST

CO NEPATŘÍ DO PLASTU?

CO PATŘÍ DO PLASTU?

CO NEPATŘÍ DO BIOODPADU?

CO PATŘÍ DO BIOODPADU?

Třídí se do žlutých nádob. V bytové zástavbě je najdete
na sběrném místě. Nově však v rodinné zástavbě 
svážíme tyto nádoby přímo z vašich domácností.

Třídí se do hnědých nádob. V bytové zástavbě 
je najdete na sběrném místě. V rodinné zástavbě 
je svážíme z vašich domácností již delší dobu.

pryžové výrobky
podlahové krytiny, pneumatiky
polystyrenové misky určené na přenos jídla
polystyren, velké kusy polystyrenu patří
na sběrná střediska odpadu
pěnový polyuretan-molitan
obaly od olejů 
obaly silně znečištěné zbytky jídel
obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv

sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
nápojové kartony
sáčky, tašky, folie
kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin
plastové obaly od šamponů, mycích
a pracích prostředků
CD/DVD
NOVĚ – hliníkové plechovky od nápojů

fritovací olej
jednorázové pleny
uhynulá zvířata
skořápky od vajíček
zbytky masa, kosti, kůže
trus zvířat
zvířecí srst
popel
cigarety

zbytky jídel rostlinného původu
zbytky ovoce a zeleniny
zbytky pečiva a obilnin
květiny
kávový odpad vč. filtrů a ubrousků
čajové sáčky
zahradní odpad, listí, seno, sláma
piliny, hobliny v menším množství

BIOODPAD

CO NEPATŘÍ DO PAPÍRU?

CO PATŘÍ DO PAPÍRU?

CO NEPATŘÍ DO SKLA?

CO PATŘÍ DO SKLA?

Třídí se do modrých nádob. V bytové zástavbě
je najdete na sběrném místě. Nově však v rodinné 
zástavbě svážíme tyto nádoby přímo z vašich 
domácností.

Třídí se do zeleného (barevné) nebo bílého 
(čiré) kontejneru, který najdete na sběrných 
místech po celém městě.

voskovaný papír
obaly od másla
zbytky tapet
nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka a nápojů

znečištěný a mastný
papír
papírové kapesníky
ubrousky
jednorázové pleny

noviny, časopisy
školní sešity
brožury
reklamní letáky
katalogy

psací a balicí papír
čisté papírové obaly a sáčky
rozložené krabice a kartony
knihy

porcelán
drátosklo
varné sklo
televizní obrazovky
PC monitory

zrcadla
automobilová skla
lahvičky od léčiv
zářivky, výbojky, žárovky

veškeré bílé a barevné obalové sklo (lahve
od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů,
skleněné nádoby)
tabulové sklo

PAPÍR SKLO


