PŘÍLOHA Č. 1 - SM 1600 030

ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ ODPADU
PAPÍR
Kam:
nádoby na papír v kancelářích a modrá nádoba v open space
Patří sem:	kancelářský papír, noviny, časopisy, reklamní letáky z neprobarveného papíru, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, čisté papírové obaly (např. sáčky). Lepicí páska, kovové svorky a kancelářské spony v tříděném
odpadu nevadí. Neuškodí ale, když je odstraníte.
Nepatří sem:	mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, voskovaný a uhlový (propisovací) papír, probarvený papír (používá se na reklamní letáky, Zlaté stránky apod.), materiály zatavené v plastu (probarvení i plast lze odhalit při
trhání papíru), samolepky, použité hygienické potřeby, tj. kapesníčky, plenky, ubrousky apod.

PLASTY
Kam:
žlutá nádoba v open space
Patří sem:	vypláchnuté a stlačené PET láhve s odšroubovanými uzávěry, plastové kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén.
Nepatří sem:	novodurové trubky, molitan, guma, linoleum, plastové obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), znečištěné a mastné plasty, obaly a výrobky z PVC (značka 3), CD nosiče.

SKLO
Kam:
zelená nádoba v open space
Patří sem:	nevratné skleněné láhve od nápojů, jiné skleněné nádoby, skleněné střepy, bílé i barevné sklo, tabulové
sklo.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla a varné sklo, vakuové výplně z termosek.

NÁPOJOVÉ KARTONY
Kam:
bílá nádoba v open space
Patří sem:	veškeré vrstvené nápojové obaly (tzv. nápojové kartony či krabice) od mléka, mléčných výrobků (kefír apod.)
džusů, krabicového vína apod.
Kartony vypláchněte a stlačte!
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ŽELEZO
Kam:
červená nádoba v open space
Patří sem:
plechovky od potravin a další železný a ocelový odpad.
Nepatří sem:	hliník a hliníkové plechovky od nápojů a potravin (patří do hliníku), plechovky od barev a jiných chemikálií,
elektroodpad (patří do nebezpečného odpadu).

SMĚSNÝ ODPAD
Kam:
koš na směsný odpad pod dřezem
Patří sem:	to, co se Vám při největší snaze nepodařilo využít nebo vytřídit. Např. zbytky potravin, mastné či jinak znečištěné plasty a papír, použité hygienické potřeby atp.
Nepatří sem: odpad, který třídíme, tedy papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliník, železo a nebezpečný odpad!

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Kam:
správci odpadů nebo do označené nádoby ve skladu
Patří sem:	akumulátory, baterie, zářivky, žárovky, dosloužilé tonery a inkoustové kazety do tiskáren, které už není možné znovu naplnit, chemikálie, barvy a lepidla a obaly od nich, obaly od sprejů, léky, teploměry, elektroodpad
(vyřazené spotřebiče) apod.

Tyto odpady je podle zákona o odpadech povinností třídit a nakládat s nimi odděleně od ostatního odpadu.
Elektroodpad podléhá zpětnému odběru, tj. vrací se na k tomu určená místa (např. Sběrné dvory Pražských služeb
a.s., některé prodejny elektrospotřebičů, sběrné místo v budově MŽP, Vršovická 65, Praha 10 apod.)

POMOHOU VÁM OBALOVÉ ZNAČKY
S identifikací materiálu u obalových odpadů Vám pomohou speciální značky, které informují z čeho je obal vyroben.
Nejdůležitější značkou jsou šipky ve tvaru trojúhelníku s číslem nebo zkratkou materiálu.

Materiál					číslo		zkratka
Plast – Polyethylentereftalát		

1		

PET

Plast – Polyetylén (lineární) 		

2		

PE-HD

Plast – Polyvinylchlorid			3		PVC
Plast – Polyetylén (rozvětv.) 		

4		

PE-LD

Plast – Polypropylén			5		PP
Plast – Polystyrén 			

6		

PS

Papír, lepenka 				20–22		PAP
Bílé i barevné sklo			

70–72		

GL

Ocel 					40		FE
Hliník 					41		ALU
Dřevo 					50		FOR
Kombinovaný obal 			80–98		C
Kombinovaný obal, převládá papír			

2

C/PAP

