TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – ČASTÉ DOTAZY
Musím před vhozením do žlutého pytle kelímky od jogurtů a jiných
potravin důkladně vymývat?
-

Drobné znečištění obalů nevadí, stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku
pořádně vyškrábete. Ale lepší je lehce vypláchnout obal vlažnou vodou, protože při delším
skladování doma by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují
následnou recyklaci.

Mohu do modrého kontejneru na papír vhazovat skartovaný papír?
-

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Je nutné před vytříděním
umělohmotný uzávěr?
-

nápojového

kartonu

odtrhnout

Prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do oranžového
pytle.

Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko
a etiketu?
-

PET láhve můžete do žlutého kontejneru vkládat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již
neutahujte. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují
manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
-

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc
většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
-

V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky
kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy, zcela spotřebujete. Do žlutého
pytle na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit.

Je nutné odstraňovat z časopisů
před vytříděním kancelářské svorky?
-

a

jiných

dokumentů

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách jsou
při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění odloučeny.

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a plechovkami?
-

Plechovky a hliníková víčka vhazujte do šedého pytle. Stejně jako použité spreje,
osvěžovače vzduchu, zátky od skleněných lahví, plechová víčka a veškeré menší
kovy. Větší množství kovového odpadu můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny
kovů.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?
-

Tyto obaly nazýváme kombinované a 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). Většinu kombinovaných obalů
nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo
omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem
a obalem od oleje?
-

v domácnosti

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete
jej vhodit o žlutého pytle na plasty. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný
obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného
odpadu. Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat
v kanystru a až ve větším množství odevzdat.

Do jakého odpadu patří řasenka?
-

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného
odpadu.

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina)
a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?
-

Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů,
tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.

-

Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté
(a můžete je vhazovat i s víčky) do oranžových pytlů.

Co mám dělat s prázdnými obaly od prostředků na hubení hmyzu
-

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří
do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny
nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová
výstražná značka na obalu.

Co je pravdy na tom, že do modrého kontejneru na papír nepatří
ruličky od toaletního papíru nebo kartony od vajec?
-

Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané kartonáže) patří
do směsného odpadu, nelze je již znovu recyklovat. Celulózové vlákno, které je v těch
obalech je totiž na recyklaci příliš krátké. Toto samé platí pro kapesníčky, dětské pleny
apod.

Co mám dělat, když mi zbyde molitan nebo polystyren?
-

Tyto materiály v malém množství lze vložit do žlutého pytle, pokud máte velké
množství, musíte je odvézt do sběrného dvora.

Co patří do bioodpadu?
-

Bioodpad je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např.
zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.), ale nepatří sem
například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž odpad,
který může mít hygienická rizika a do bioodpadu nepatří.

