JAK TŘÍDIT ODPAD
Každý občan, který se zbavuje odpadu, by měl předem zvážit, zda může výrobek
z domácnosti nebo produkt ze zahrady ještě nějakým způsobem použit např. vyrobit
kompost, odevzdat věci na charitu atd., v případě, že nelze najít vhodné využití
nepotřebných věcí, stanou se z těchto věcí odpady, a je povinnosti občana tyto odpady
třídit a ukládat na místa, která obec určila v obecně závazné vyhlášce a do zařízení,
která jsou k tomuto účelu zřízená a řádně povolená.

Modré kontejnery a modré pytle
Co do nich patří?
 noviny, časopisy
 kancelářský papír
 reklamní letáky
 knihy, sešity
 krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
 nápojové kartony od mléka, džusů (TETRAPAK)
Co do nich nepatří?
 obaly od vajíček
 ruličky od toaletního papíru
 mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
 uhlový a voskovaný papír
 papír zatavený do fólie
 použité pleny a dámské hygienické potřeby
 použité papírové utěrky a kapesníky
Odkládání odpadu
Prosíme o rozložení krabic – do kontejneru se jich tak vejde o dost více. Papír odkládejte jen
tak, nesvázaný, bez obalů, sáčků, tašek a špagátů. Kancelářské sponky a šití nevadí.

Žluté kontejnery a žluté pytle
Co do nich patří?
 plastové obaly všeho druhu (PET láhve, kelímky, krabičky od pokrmů, plastové
nádoby od kosmetiky či pracích prostředků, sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů).
Polystyren - menší kousky - z obalů
 hliníkové obaly (plechovky od nápojů, konzervy od potravin, krmiv či drogérie, obaly
od svíček, hliníková víčka od pochutin, alobal)
Co do nich nepatří?
 obaly se zbytky potravin
 špinavé polystyrenové misky na přenos jídla






obaly od chemikálií a nebezpečných látek
novodurové trubky
podlahové krytiny
velké kusy polystyrenu (patří do sběrného dvora)

Odkládání odpadu
Plastové obaly musí být bez obsahu, není třeba je vymývat. PET láhve, ale i další
objemnější plastové obaly (stejně jako hliníkové plechovky) prosíme sešlápněte. Díky, že
šetříte prostor.

Zelené kontejnery a zelené pytle
Co do nich patří?
 sklenice od marmelád, zavařenin a kečupu (bez zbytků potravin a tekutin)
 rozbité skleničky a láhve (jen do kontejnerů)
 láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů
 rozbité tabulové sklo (jen do kontejnerů)
Co do nich nepatří?
 keramika, keramické a jiné hliněné nádobí
 porcelán
 autosklo
 zrcadla
 bezpečnostní sklo s dráty
 zlacená a pokovená skla
 vratné zálohované sklo (vracejte zpět do obchodu
Odkládání odpadu
Sklo musí být bez obsahu, který stačí vyškrábat, není třeba ho vymývat. Etikety či
viněty, kovová víčka či korkové zátky nepředstavují problém.

Hnědé kontejnery a černé pytle
Co do nich patří?
 biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností, hlína z květináčů
 celé kusy nebo zbytky ovoce a zeleniny
 čajové sáčky a kávová sedlina
 jádřince a pecky z ovoce
 listy a nať ze zeleniny
 slupky z citrusových plodů, brambor a ostatní zeleniny
 listí, tráva, plevel, seno a sláma
 piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm)
Pozn.: Jde o odpad, který neobsahuje a nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem
živočišného původu ani s vedlejšími produkty živočišného původu.

Co do nich nepatří?
 ropné látky, plasty
 zbytky jídel živočišného původu, kosti, maso, kůže
 gastroodpad,

jedlé oleje (je možné odevzdat na sběrném dvoře)
 uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny
 všechny další biologicky nerozložitelné odpad

Bílé kontejnery
Co do nich patří?
 veškeré oděvy
 párová obuv
 hračky (měkké, tvrdé)
 kabelky, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy)
Co do nich nepatří?
 mokré, plesnivé, nebo jinak znečištěné oděvy
 znečištěný textil (např. ropnými látkami, či zeminou)
 koberce
 molitan
 matrace
 průmyslové ústřižky látek
Odkládání oděvů
Čisté oděvy a spárovanou obuv vkládejte do kontejnerů v igelitových pytlích a jinak
zabalené, tak aby nedocházelo k vzájemnému ušpinění a usnadnila se manipulace s oděvy při
jejich vybírání
Stanoviště nádob:
 na ul. Vnitřní v lokalitě finských domků u dětského hřiště
 u prodejny potravin u hřbitova
 na ul. Stavební u čp. 1225
 ve sběrném dvoře

Co je možné odevzdat ve sběrném dvoře:
Elektrozařízení
Do sběrného dvora můžete odložit zdarma malý i velký domácí elektrospotřebič – vše,
co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie. Jedná se výhradně o celé
kusy bez vyjmutých částí, pro informaci občanů zveřejňujeme následující výčet:
1. kategorie
Lednice, mrazáky, klimatizace, odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, radiátory obsahující
olej a další zařízení pro výměnu teploty používající k tomuto účelu tekutiny jiné než vodu.
2. kategorie

Obrazovky, televize, LCD foto rámečky, monitory, laptopy, notebooky, tablety,
e-knihy/e-čtečky.
3. kategorie
Lineární zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoko intenzivní výbojky - včetně tlakových
sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlakých sodíkových výbojek, LED
žárovky.
4. kategorie
Pračky, sušičky na prádlo, myčky nádobí, vařiče, elektrická kamna, elektrické varné desky,
svítidla, zařízení určená k reprodukci zvuku nebo obrazu, hudební zařízení, zařízení pro
pletení a tkaní, kopírovací zařízení, fotovoltaické panely. Domácí spotřebiče; IT
a telekomunikační zařízení, spotřební materiál; svítidla; zařízení určená k reprodukci zvuku
a obrazu, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro sport
a volný čas; lékařské přístroje; monitorovací a kontrolní přístroje; automatické dávkovače;
zařízení pro generování elektrických proudů.
5. kategorie
Vysavače, kobercové zametače, šicí zařízení, svítidla, mikrovlnné trouby, ventilační zařízení,
žehličky, toustovače, elektrické nože, elektrické konvice, hodiny a hodinky, elektrické holicí
strojky, váhy, zařízení k péči o vlasy a tělo, rádiové sady, digitální fotoaparáty, video kamery,
video přehrávače, hi-fi zařízení, hudební nástroje, zařízení určená k reprodukci zvuku nebo
obrazu, elektrické a elektronické hračky, sportovní vybavení, počítače pro cyklistiku,
potápění, běh, veslování atd., detektory kouře, regulátory vytápění, termostaty, malé
elektrické a elektronické nástroje, malé lékařské přístroje, malé monitorovací a kontrolní
přístroje, malá zařízení s integrovanými fotovoltaickými panely. Domácí spotřebiče; spotřební
materiál; svítidla; zařízení určená k reprodukci zvuku nebo obrazu, hudební zařízení;
elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro sport a volný čas; lékařské přístroje;
monitorovací a kontrolní přístroje; automatické dávkovače; zařízení pro generování
elektrických proudů.
6. kategorie
Mobilní telefony (smartphony, tablety atd.), GPS a navigační zařízení, kapesní kalkulačky,
routery, osobní počítače, tiskárny, telefony.

Pozn.: Do zpětného odběru nepatří „obyčejné“ žárovky ani reflektorové a halogenové
žárovky.
Další místa zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, zářivek, výbojek a baterií:



prodejny – při nákupu nového zařízení v nich můžete odevzdat to staré
červené kontejnery na veřejném prostranství

Stanoviště červených kontejnerů na drobné elektrozařízení a baterie:



na ul. Vnitřní v lokalitě finských domků u dětského hřiště
na sídlišti „Chrost“ u křižovatky ulic Lokalitní a Dr. Glazera u čp. 1230

Nebezpečný odpad
Nevhodné zacházení s těmito odpady může poškodit lidské zdraví nebo ublížit životnímu
prostředí. Na obalech jsou označeny výstražnou oranžovou značkou nebo nově bíločervenou
značkou
Jedná se o:
 baterie a akumulátory (olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie a akumulátory
a baterie obsahující rtuť)
 rozpouštědla, kyseliny, zásady a fotochemikálie
 pesticidy
 čisticí prostředky či jiné chemikálie
 obaly znečištěny nebezpečnými látkami
 motorové, převodovkové a jiné minerální oleje
Tyto odpady jsou přijímány zdarma.

Ostatní vytříděný odpad
Sběrný dvůr přijímá zdarma vše, co patří do barevných kontejnerů, ale i ostatní vytříděný
odpad.

Objemný odpad
Jedná se o příliš velký či těžký odpad, který se nevejde do popelnice či kontejneru.
 starý nábytek
 čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele a matrace
 podlahové krytiny – PVC, linolea, koberce, peřiny
 dětské autosedačky, rozbité hračky
 dřevo
 polystyrén
Pozn.: Objemné předměty (např. skříň či postel) je nutné před tím, než je odvezete na sběrné
středisko, rozložit či rozdělit na desky.

Kovy




železo
barevné kovy
hliník

Pozn.: Kovy jsou přijímány zdarma, nejedná se o výkup. Kovy vykoupí výkupny.

Rostlinný olej


rostlinný olej z domácností (slitý olej po smažení, z fritovacích hrnců atp.)

Stavební odpad


Občané s trvalým pobytem v obci a osoby, které se prokáží zaplacením poplatku,
mohou stavební odpad bez nebezpečných složek v množství cca 2 m3, což představuje
množství ze dvou přívěsných vozíků za osobní automobil, odložit jeden krát za půl

roku ve sběrném dvoře. Nad toto množství likviduje občan stavební odpad na své
náklady.
Pozn. Nejedná se o komunální odpad.

Pneumatiky







Pneumatiky nejsou odpad, ale vztahuje se na ně zákonná povinnost o zpětném odběru.
Již delší dobu není možné dle zákona o odpadech ukládat pneumatiky na skládkách.
Při nákupu nových pneumatik je povinností prodejce informovat zákazníka o tom, na
kterém místě zpětného odběru může staré pneumatiky bezplatně odevzdat. Tato místa
zpětného odběru nezřizují obce, ale přímo na své náklady výrobci či dovozci
pneumatik. Seznam veřejných míst zpětného odběru si můžete prohlédnout na níže
uvedeném odkazu.
V seznamech jsou uvedeny dvě sběrná místa v obci Horní Suchá, a to ve společnosti
AGROTEC a.s. U Lékárny 5, Horní Suchá a ve společnosti Elka Nova s.r.o.,
Hořanská 1324/2, Horní Suchá. Dle osobního ověření ve společnosti Elka Nova s.r.o.
bude sběrné místo z důvodu organizačních změn fungovat od měsíce dubna 2018.
Další odběratele pneumatik můžete najít na webových stránkách MŽP
https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových stránkách kolektivního systému
Eltma – www.eltma.cz v sekci „sběrná místa“.

Upozornění
Odkládáním odpadů mimo určené nádoby a pytle porušujete obecně
závaznou vyhlášku a vystavujete se nebezpeční placení pokuty.

