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Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad 

 

PAPÍR 

Ukládá se: 

 noviny, časopisy 

 knihy, brožury, sešity 

 rozložené papírové krabice 

 čisté papírové obaly 

a sáčky 

 karton, reklamní letáky 

 kancelářský papír, 

 nápojové kartony od 

mléka, džusů, vína apod. 

 

Nikdy nedáváme: 

 použité papírové 

kapesníčky, ubrousky 

 uhlový papír (kopírovací) 

 voskový  a mastný papír 

 

SKLO 

Ukládá se: 

 láhve od nápojů bez 

kovových či plastových 

uzávěrů 

 sklo barevné 

 velké skleněné střepy 

 tabulové sklo 

 

Nikdy nedáváme: 

 zrcadla 

 drátěné sklo 

 keramika 

 žárovky, zářivky, výbojky 

 televizní obrazovky 

 automobilová skla 

 

PLAST 

Ukládá se: 

 plastové obaly 

 igelitové tašky a sáčky 

 PET láhve – sešlápnuté 

s víčky 

 kelímky od jogurtů 

a jiných potravin 

 PEHD obaly, plastové 

obaly od šamponů, mýdel, 

mycích, čistících a pracích 

prostředků 

 kovy,  plechovky od 

potravin, víčka z nápojů 

 

Nikdy nedáváme: 

 guma, pneumatiky 

 molitan, kabely 

 podlahové krytiny, lina 

PVC 

 textil z umělých vláken 

 nádoby od léčiv 

 

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY 

Ukládají se: 

 použité jedlé oleje a tuky 

z domácností –uzavřené do 

pevných obalů (např. PET 

lahve), bez obsahu saponátů a 

jiných chemických přípravků, 

větších mechanických 

nečistot a jiných odpadních 

materiálů, zbytků jídel a vody 

 

Nikdy nedáváme: 

 Jedné oleje a tuky, kde obsah 

vody a další nečistoty 

přesahují podíl 10 %. 

 

BIOODPAD 

Ukládají se: 

 biologické odpady  

 rostlinného původu 

listí, tráva, plevel,  zbytky 

ovoce a zeleniny, čajové 

sáčky, kávová sedlina, dřevní 

štěpka z větví stromů a keřů, 

zbytky rostlin, piliny, hlína 

z květináčů, spadané ovoce, 

skořápky ořechů, vajec, peří, 

vlasy. 

Nikdy nedáváme: 

Jedlé oleje, kostí, kůže, maso, 

uhynulá zvířata. Exkrementy 

masožravých zvířat, 

znečištěné piliny, stavební 

suť, plechovky, komunální 

odpad, ostatní biologicky 

nerozložitelné odpady. 

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Ukládá se: 

 drobné 

elektrospotřebiče, 

baterie, CD 

 

 

TEXTIL 

Ukládá se: 

 textil, oděvy, obuv. 
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Kapacity jednotlivých typů sběrných nádob 
 

A)   110 (120, 140, 240) litrové  popelnicové nádoby 

výjimka z nádob pro lokalitu Godula: místo sběrných nádob jsou používány pytle. 

svoz 1 x za 3 týdny   -  max. počet občanů na 1 sběrnou nádobu ............................................. 3 

svoz 1 x 14 dnů - max. počet občanů na 1 sběrnou nádobu ...................................................... 6 

 

B)   plastové pytle – pytlový sběr směsného komunálního odpadu 

Počty plastových pytlů na 1 objekt sloužící k individuální rekreaci...............................…8  ks  

 

Projednáno na zasedání zastupitelstva obce Smilovice  dne 4.11. 2019 v rámci OZV č.1/2019, 

usnesení č. 10/11/2019.  


