OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

TŘÍDĚNÍ ODPADU
RECYKLOVATELNÉ ODPADY
Každý recyklovatelný obal je označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu
je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol je
doplněn písmenným nebo číselným kódem.
Papír se recykluje, sbírá se do označených modrých nádob.

Co patří do papíru:

kancelářský papír, sešity,
noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, papírové obaly,
knihy (bez tuhé vazby), obálky a lepenka.

Značení recyklovatelného papíru:

Co nepatří do papíru:

mokré, mastné a
znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák),
termopapír, použité papírové kapesníky, hygienické vložky,
obvazy, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (např. tetrapak), opakovaně recyklované papírové obaly (např. obaly
vajec).

Plasty se recyklují, sbírají se do označených žlutých nádob.
Plasty zabírají poměrně dost místa a tak je nutné například
plastové lahve sešlapávat. Pokud v obci nejsou samostatné
nádoby na nápojové kartony, vhazují se nápojové kartony do
nádob na plasty, pokud jsou tyto nádoby označeny i pro sběr
nápojových kartonů.

Co patří do plastu:

fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlapané PET lahve (i s víčkem), obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky (od jogurtů, mléčných
výrobků), balící fólie od spotřebního zboží, plastové obaly
CD (nikoliv CD samotné), polystyrén (velké kusy ideálně
rozlámat).

Značení recyklovatelného plastu:
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Co nepatří do plastu:

mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá), žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky molitan, CD a DVD.
Sklo se recykluje, nepočítáme-li vratné lahve. Sklo se sbírá do
označených zelených nebo bílých nádob. Pokud jsou v místě
oba druhy nádob, je nutné rozlišovat sklo čiré (do bílé nádoby)
nebo barevné (do zelené nádoby). Skleněný odpad se v přírodě
zřejmě nerozkládá (ani za tisíc let) a dá se recyklovat prakticky
do nekonečna.

Co patří do zelené nádoby na sklo:
barevné sklo - lahve od alkoholických i nealkoholických
nápojů, tabulové sklo z oken a dveří (tabulové sklo i čiré patří
do zelené nádoby, která má výřez pro vkládání tabulí).

Značení recyklovatelného barevného
skla:
Co patří do bílé nádoby na sklo: čiré sklo sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky.

Značení recyklovatelného čirého skla:
Co nepatří do skla: keramika, porcelán, varné sklo, zrcadla, autoskla, drátované
sklo, pozlacená či pokovená skla, zálohované vratné lahve, které je vhodnější vracet do
obchodu, pokud nejsou poškozené.
Nápojové kartony se sbírají do označených
nádob. Kde nejsou samostatné nádoby na
nápojové kartony, je možné ukládat nápojové
kartony do označených nádob na plasty.

Do nádoby patří: tetra-pak, krabice
od džusů, vína, mléka. Obaly je třeba
sešlápnout, aby nezabraly tolik místa.

Značení recyklovatelných
nápojových kartonů

Do nádoby nepatří: měkké sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku,
polévek, apod.), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
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Kovy se sbírají do nádob označených nápisem KOVY.

Do nádoby patří: železo, ocel, litina, barevné kovy.
Značení recyklovatelných kovových
odpadů

Do nádoby nepatří:

plechovky se zbytky barev a
jiných chemikálií, nádoby obsahující stlačenou náplň nebo
její zbytky (spreje).

Jedlé oleje a tuky
Nádoba pro sběr jedlých olejů a tuků je umístěna na stanovišti u samoobsluhy. Odpadní jedlé
oleje a tuky musejí být do nádoby vkládány v pevně uzavřených nepropustných plastových
nádobách.

Do nádoby patří: PET lahve s olejem a tukem řádně uzavřené.
Do nádoby nepatří: Motorový olej, sklo, plechovky, směsný komunální odpad, …

Textil a obuv
Nádoba pro sběr textilu a obuvi je umístěna na stanovišti u samoobsluhy.

Do nádoby patří: Čistý a suchý textil a obuv.
Do nádoby nepatří: Textil znečištěný chemikáliemi, musí být likvidován jako
nebezpečný odpad.

DALŠÍ ODPADY
Nebezpečný odpad
Barvy, laky, lepidla, oleje, maziva a jiné chemikálie lze odevzdat na Překládací stanici
a sběrném dvoře odpadů společnosti ODEKO pod Novou Vsí.
Patří sem také léky, které se odevzdávají v lékárnách.
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Vyhozením těchto odpadů do směsného odpadu či dokonce do přírody dochází k výraznému
zatížení životního prostředí, protože se z odpadu uvolňují jedy, které přírodu dlouhodobě
nebo trvale poškozují.
Likvidaci nebezpečného odpadu obsahujícího azbest (střešní krytina, tepelná izolace apod.) je
nutno řešit přímo s osobami oprávněnými nakládat s těmito odpady.

Bioodpad
Do bioodpadu patří např. zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad, odpad ze
zahrady – tráva, listí, větve a uvadlé květiny. Na vesnici je nejefektivnějším a nejlevnějším
způsobem likvidace tohoto odpadu kompostování, které je zároveň jediným správným
způsobem jak vrátit živiny zpět do půdy. S minimálním úsilím tak získáte kvalitní hnojivo pro
svoji zahrádku. Pokud nemůžete kompostovat, zajišťuje obec likvidaci bioodpadu
prostřednictvím svozu nádob z domácností. Velké množství bioodpadu lze odevzdat přímo na
Překládací stanici a sběrném dvoře odpadů společnosti ODEKO pod Novou Vsí.

Elektroodpad
Naprostou většinu vysloužilých elektrospotřebičů je možné vrátit zpět prodejci. Součástí
prodejen elektrospotřebičů jsou naprosto běžně nádoby na oddělený sběr baterií, světelných
zdrojů (zářivek, výbojek) a nově také drobných elektrospotřebičů. Většina prodejců takzvané
bílé techniky, tedy kuchyňských elektrospotřebičů jako jsou myčky, ledničky, sporáky nabízí
odvoz a likvidaci vysloužilých spotřebičů. Dále je elektroodpad možné odevzdat
v hospodářském dvoře 1. Máje 348, Albrechtice n. O. (vjezd z návsi) a na Překládací stanici a
sběrném dvoře odpadů společnosti ODEKO pod Novou Vsí.

Stavební suť
Lze odevzdat na Překládací stanici a sběrném dvoře odpadů společnosti ODEKO pod Novou
Vsí.

... a když toto všechno vytřídíte a stejně Vám něco zbyde, tak je to

Směsný odpad
Do směsného odpadu se řadí ty odpady, které nelze recyklovat a jinak využít a zároveň které
nepatří do kategorie nebezpečných odpadů. Do směsného odpadu nepatří bioodpad a stavební
suť. Likvidaci směsného odpadu zajišťuje obec prostřednictvím svozu nádob z domácností.
Tato služba je hrazena z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše se stanovuje na
základě vynaložených nákladů na likvidaci tohoto odpadu v minulém roce.
Pneumatiky lze odevzdat v pneuservisech většinou zdarma. Na Překládací stanici a sběrném
dvoře odpadů společnosti ODEKO pod Novou Vsí lze odevzdat za poplatek.
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