Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů
Obaly jsou vyrobeny z různých materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, jak máme s takovým obalem po použití
naložit.Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben a kam obal
vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Bílé sklo
Zelené sklo
Hnědé sklo
Ocel
Hliník
Dřevo
Polyethylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén (rozvětvený)
Polyetylén (lineární)
Kombinovaný obal
Nápojový karton

PAP
PAP
PAP
GL
GL
GL
FE
ALU
FOR
PET
PP
PS
LDPE
HDPE
C/
C/PAP

22
20
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70
71
72
40
41
50
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2
obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal
máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená
to, že obal do popelnice nepatří, protože
obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové
odpady se odnáší do sběrny nebezpečných
odpadů nebo na sběrné dvory.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno
do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr
a využití obalových odpadů. Pokud si
koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ
BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za
jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu
nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do
barevného kontejneru!

Důležité kontakt y:
Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou

odbor komunálních služeb • tel: 566 688 183, 187

www.zdarns.cz
Miloslav Odvárka – ODAS

kancelář • tel: 566 624 301

www.odas.cz

Provozní doba:

Pondělí, středa, pátek 6.00 - 14.00 hod
Úterý, čtvrtek 6.00 - 17.00 hod
Sobota 7.00 - 13.00 hod
Sběrné suroviny

( Brněnská ul. ) • tel: 566 621 267
Provozní doba:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 6.00 - 14.00 hod
Středa 6.00 - 17.00 hod

Vytištěno na recyklovaném papíře.

Sběrný dvůr

( Jihlavská ul. ) • tel: 566 621 153

Třídění odpadů
ve Žďáru nad Sázavou

Co se s vytříděným odpadem dále děje?

Modrý

Po vysypání barevných kontejnerů do svozového auta se vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovaní linku,
která je v našem městě pro plasty v areálu sběrného dvora na Jihlavské ulici a na Brněnské ulici pro papír.
Zde se odpady vytřídí podle jednotlivých druhů. Zvlášť se potom k dalšímu zpracování odváží např. Pet lahve,
rozdělené podle barev. Dále např. folie a pěnový polystyren, protože každý druh se používá k výrobě jiných
plastů. Stejně je tomu i u papíru. Někdy je třeba odstranit i odpady, které sem přidali neukáznění lidé.

kontejner
na papír
Patří:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony,
papírové obaly ( např. sáčky )

odpadu spotřebitelského
1 Vstup
(PET lahve, obaly apod.)
i industriálního
(odpad z přízí a textílií z výroby).

odpad je přeměněn
2 Smíchaný
na polyesterové úlomky.
úlomky jsou
3 Polyesterové
přetaveny.

Nepatří:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, hygienické potřeby, použité pleny.

ŽLUTÝ

čištění a další
4 Probíhá
nezbytné chemické procesy.

kontejner

na plasty
a nápojové
kartony
plasty					
Patří:

Pet láhve ( nezapomeňte sešlápnout), kelímky, sáčky, folie,
polystyrén, výrobky a obaly z plastů

Nepatří:				

znečištěné plasty, novodurové trubky, PVC, podlahové krytiny
obaly od nebezpečných látek (olejů, barev, chemikálií)

příze je použita
7 Recyklovaná
k výrobě tkanin a pletenin, ze
kterých se šijí oděvy a batohy

nápojové kartony
Patří:

krabice od džusů a vína apod.
krabice od mléčných výrobků

Nepatří:

krabice se zbytky nápojů

Nikdy nespalujte plasty doma v kamnech a neházejte je do ohně. Do vzduchu by se
mohly dostat velmi nebezpečné látky!

jsou spředena
6 Vlákna
do přízí

Výrobky z recyklovaného papíru: Novinový papír,
sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír.
Výrobky z recyklovaného plastu: Zatravňovací dlažba, výplň zimních bund a spacích pytlů, zátěžové koberce, zahradní nábytek, textilní a technická vlákna, výrobky z recykl.
nápoj. kartonů, stavební desky.
Výrobky z recyklovaného skla: Láhve na minerálky,
pivo a jiné skleněné výrobky. ( Sklo se dá recyklovat neomezeně! )

Další druhy odpadů:

ZELENÝ
kontejner
NA SKLO
barevné
Patří:

barevné láhve od nápojů			
barevné skleněné nádoby a střepy

Nepatří:

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, láhve od chemikálií

bílé
Patří:

bílé láhve od nápojů
skleněné střepy - tabulové sklo

Kovy, objemné odpady, biologicky rozložitelný odpad, stavební suť, nebezpečné odpady a všechny druhy elektrozařízení lze též odevzdat ve sběrném dvoře na Jihlavské ulici.
Objemné odpady (vše, co se nevejde do popelnice) –
nábytek, koberce a dále odpad ze zeleně lze 2x ročně odložit
v rámci mobilního svozu při jarním a podzimním úklidu města.
Možnost využít bezplatně sběrný dvůr lze po celý rok.
Nebezpečné odpady: Stejně jako objemné odpady
mohou občané odložit nebezpečné odpady při mobilních
svozech, v rámci jarního a podzimního úklidu. Také pro tyto
odpady lze využít celoročně sběrný dvůr. Jsou to např. staré
léky, barvy, laky, oleje, umělá hnojiva, autobaterie, rozpouštědla, lepidla.
S těmito odpady je třeba zacházet velmi opatrně a v žádném
případě nepatří do popelnice či kontejneru.
Nebezpečné odpady je třeba skladovat odděleně. Dále se
třídí a využívají, zbytek se ukládá na speciálních skládkách

polyesteru
5 Zseroztaveného
tvoří vlákna

nebezpečných odpadů.
Stavební odpady: Další druh odpadů, který se má ukládat
pouze na sběrném dvoře. Avšak oproti ostatním odpadům,
které ukládají občané s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou
zcela zdarma, tyto odpady plně hradí osoba, která odpad ukládá. Jedná se o stavební suť, cihly, betony, parapety, obrubníky,
střešní krytiny, skleněné panely, veškeré stavební dřevo, bytová
jádra a další druhy staveních odpadů.
Bioodpady: V našem městě třídíme od roku 2010. Stále
je možnost zažádat o bezplatnou výpůjčku biopopelnice ke
každému rodinnému domu ve městě. Po sepsání smlouvy na
městském úřadě Vám popelnice bude přivezena před dům.
Vývoz je 2x měsíčně (sudý týden – úterý) a je zcela zdarma. Pouze v zimním období (leden – březen) je vývoz pouze
1x měsíčně. Všechny informace jsou pravidelně zveřejňovány
v Novinách žďárské radnice i na webových stránkách města.
Do biopopelnice můžeme odložit nejen trávu, větve, ale i velké
množství kuchyňského odpadu – zbytky ovoce, zeleniny, citrusových plodů, skořápky od vajec, ořechů, zbytky pečiva, sedliny
kávy, čaje apod. Podrobný leták je na internetových stránkách
města.
Zpracování tohoto druhu odpadů přímo v bioplynové stanici
v našem městě ušetří nemalé finanční prostředky.

V žádném případě nelze ukládat jakékoliv odpady
vedle sběrných nádob ani na jiná místa, která k tomu
nejsou určena (ani k separačním kontejnerům)!

Co se s vytříděným odpadem dále děje?

Modrý

Po vysypání barevných kontejnerů do svozového auta se vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovaní linku,
která je v našem městě pro plasty v areálu sběrného dvora na Jihlavské ulici a na Brněnské ulici pro papír.
Zde se odpady vytřídí podle jednotlivých druhů. Zvlášť se potom k dalšímu zpracování odváží např. Pet lahve,
rozdělené podle barev. Dále např. folie a pěnový polystyren, protože každý druh se používá k výrobě jiných
plastů. Stejně je tomu i u papíru. Někdy je třeba odstranit i odpady, které sem přidali neukáznění lidé.

kontejner
na papír
Patří:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony,
papírové obaly ( např. sáčky )

odpadu spotřebitelského
1 Vstup
(PET lahve, obaly apod.)
i industriálního
(odpad z přízí a textílií z výroby).

odpad je přeměněn
2 Smíchaný
na polyesterové úlomky.
úlomky jsou
3 Polyesterové
přetaveny.

Nepatří:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, hygienické potřeby, použité pleny.

ŽLUTÝ

čištění a další
4 Probíhá
nezbytné chemické procesy.

kontejner

na plasty
a nápojové
kartony
plasty					
Patří:

Pet láhve ( nezapomeňte sešlápnout), kelímky, sáčky, folie,
polystyrén, výrobky a obaly z plastů

Nepatří:				

znečištěné plasty, novodurové trubky, PVC, podlahové krytiny
obaly od nebezpečných látek (olejů, barev, chemikálií)

příze je použita
7 Recyklovaná
k výrobě tkanin a pletenin, ze
kterých se šijí oděvy a batohy

nápojové kartony
Patří:

krabice od džusů a vína apod.
krabice od mléčných výrobků

Nepatří:

krabice se zbytky nápojů

Nikdy nespalujte plasty doma v kamnech a neházejte je do ohně. Do vzduchu by se
mohly dostat velmi nebezpečné látky!

jsou spředena
6 Vlákna
do přízí

Výrobky z recyklovaného papíru: Novinový papír,
sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír.
Výrobky z recyklovaného plastu: Zatravňovací dlažba, výplň zimních bund a spacích pytlů, zátěžové koberce, zahradní nábytek, textilní a technická vlákna, výrobky z recykl.
nápoj. kartonů, stavební desky.
Výrobky z recyklovaného skla: Láhve na minerálky,
pivo a jiné skleněné výrobky. ( Sklo se dá recyklovat neomezeně! )

Další druhy odpadů:

ZELENÝ
kontejner
NA SKLO
barevné
Patří:

barevné láhve od nápojů			
barevné skleněné nádoby a střepy

Nepatří:

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, láhve od chemikálií

bílé
Patří:

bílé láhve od nápojů
skleněné střepy - tabulové sklo

Kovy, objemné odpady, biologicky rozložitelný odpad, stavební suť, nebezpečné odpady a všechny druhy elektrozařízení lze též odevzdat ve sběrném dvoře na Jihlavské ulici.
Objemné odpady (vše, co se nevejde do popelnice) –
nábytek, koberce a dále odpad ze zeleně lze 2x ročně odložit
v rámci mobilního svozu při jarním a podzimním úklidu města.
Možnost využít bezplatně sběrný dvůr lze po celý rok.
Nebezpečné odpady: Stejně jako objemné odpady
mohou občané odložit nebezpečné odpady při mobilních
svozech, v rámci jarního a podzimního úklidu. Také pro tyto
odpady lze využít celoročně sběrný dvůr. Jsou to např. staré
léky, barvy, laky, oleje, umělá hnojiva, autobaterie, rozpouštědla, lepidla.
S těmito odpady je třeba zacházet velmi opatrně a v žádném
případě nepatří do popelnice či kontejneru.
Nebezpečné odpady je třeba skladovat odděleně. Dále se
třídí a využívají, zbytek se ukládá na speciálních skládkách

polyesteru
5 Zseroztaveného
tvoří vlákna

nebezpečných odpadů.
Stavební odpady: Další druh odpadů, který se má ukládat
pouze na sběrném dvoře. Avšak oproti ostatním odpadům,
které ukládají občané s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou
zcela zdarma, tyto odpady plně hradí osoba, která odpad ukládá. Jedná se o stavební suť, cihly, betony, parapety, obrubníky,
střešní krytiny, skleněné panely, veškeré stavební dřevo, bytová
jádra a další druhy staveních odpadů.
Bioodpady: V našem městě třídíme od roku 2010. Stále
je možnost zažádat o bezplatnou výpůjčku biopopelnice ke
každému rodinnému domu ve městě. Po sepsání smlouvy na
městském úřadě Vám popelnice bude přivezena před dům.
Vývoz je 2x měsíčně (sudý týden – úterý) a je zcela zdarma. Pouze v zimním období (leden – březen) je vývoz pouze
1x měsíčně. Všechny informace jsou pravidelně zveřejňovány
v Novinách žďárské radnice i na webových stránkách města.
Do biopopelnice můžeme odložit nejen trávu, větve, ale i velké
množství kuchyňského odpadu – zbytky ovoce, zeleniny, citrusových plodů, skořápky od vajec, ořechů, zbytky pečiva, sedliny
kávy, čaje apod. Podrobný leták je na internetových stránkách
města.
Zpracování tohoto druhu odpadů přímo v bioplynové stanici
v našem městě ušetří nemalé finanční prostředky.

V žádném případě nelze ukládat jakékoliv odpady
vedle sběrných nádob ani na jiná místa, která k tomu
nejsou určena (ani k separačním kontejnerům)!

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů
Obaly jsou vyrobeny z různých materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, jak máme s takovým obalem po použití
naložit.Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben a kam obal
vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Bílé sklo
Zelené sklo
Hnědé sklo
Ocel
Hliník
Dřevo
Polyethylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén (rozvětvený)
Polyetylén (lineární)
Kombinovaný obal
Nápojový karton
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obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal
máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená
to, že obal do popelnice nepatří, protože
obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové
odpady se odnáší do sběrny nebezpečných
odpadů nebo na sběrné dvory.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno
do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr
a využití obalových odpadů. Pokud si
koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ
BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za
jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu
nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do
barevného kontejneru!

Důležité kontakt y:
Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou

odbor komunálních služeb • tel: 566 688 183, 187

www.zdarns.cz
Miloslav Odvárka – ODAS

kancelář • tel: 566 624 301

www.odas.cz

Provozní doba:

Pondělí, středa, pátek 6.00 - 14.00 hod
Úterý, čtvrtek 6.00 - 17.00 hod
Sobota 7.00 - 13.00 hod
Sběrné suroviny

( Brněnská ul. ) • tel: 566 621 267
Provozní doba:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 6.00 - 14.00 hod
Středa 6.00 - 17.00 hod

Vytištěno na recyklovaném papíře.

Sběrný dvůr

( Jihlavská ul. ) • tel: 566 621 153

Třídění odpadů
ve Žďáru nad Sázavou

NOVÁ BARVA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

ČERVENÁ
ČERVENÉ KONTEJNERY UŽ I V ULICÍCH

ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Nesete do kontejnerů tříděný odpad?
Máte jednu volnou ruku?
Přiberte s sebou i vaše

drobné elektro a baterie

Podle zákona o odpadech mají výrobci a prodejci některého spotřebního
zboží povinnost zajistit jeho zpětný odběr, když taková věc doslouží. Tato
povinnost se týká například elektrospotřebičů.
Pokud se takový výrobek přestane používat (stane se odpadem), má
výrobce nebo prodejce povinnost ho zdarma odebrat, případně podat informaci, kde se dá odevzdat.
Správný způsob likvidace zajišťuje podle druhů odpadů několik kolektivních systémů.
Město Žďár nad Sázavou má smlouvu s kolektivními systémy Asekol,
Elektrowin a Ekolamp.

Povinnost zpětného odběru se týká všech elektrospotřebičů!
Naše město přistoupilo v květnu 2010 na návrh kolektivního systému ASEKOL,
který nabídl bezplatný pronájem červených kontejnerů o objemu 2150 l na
drobná elektrozařízení a baterie.
Kontejnery jsou umístěny u separačních kontejnerů, tudíž mají občané
usnadněno odevzdání nepotřebných elektrospotřebičů v blízkosti svého
bydliště.

Existují tři možnosti, jak
elektrospotřebiče správně odevzdat:
1. Těchto nádob bylo rozmístěno celkem 9 na tato stanoviště:

1. Veselská u trafostanice
2. Bezručova - zastávka MHD
3. Brodská – zastávka MHD
4. Bratří Čapků - u obchodu
5. Vnitřní - u obchodu
6. Nádražní
7. Vodojem - točna
8. Stržanov
9. Veselíčko

Do těchto kontejnerů
patří:				
- baterie
- drobná elektrozařízení ( např. rádia,
kalkulačky, telefony, elektronické hračky,
discmany, drobná počítačová vybavení )
nepatří:
- televize, monitory, zářivky, úsporné
žárovky
- mikrovlnné trouby, vysavače, ledničky,
pračky apod.

Vývoz se provádí 1x měsíčně.
2. Mobilní svoz pořádaný městem pravidelně 2 x za rok v rámci jarního
a podzimního úklidu.
Při tomto sběru lze odevzdat na 26 stanovištích ve městě i v místních
částech všechny druhy elektroodpadů – včetně těch, které do červených kontejnerů nepatří.
Žádáme občany, aby odevzdávali kompletní elektrospotřebiče, které
se dají ještě využít, oproti nekompletním, které se musí zlikvidovat
jako odpad na skládce nebezpečného odpadu.
3. Sběrný dvůr je k dispozici všem občanům města, kde mohou odložit všechny
druhy elektrospotřebičů i odpadů.

Sběrný dvůr je k dispozici všem občanům města.
Zde lze odložit všechny druhy elektrospotřebičů i odpadů.
Nachází se na Jihlavské ulici (tel: 566 621 153)
provozní doba:
Pondělí, středa, pátek od 6.00 - 14.00 hod.
Úterý, čtvrtek 6.00 - 17.00 hod.
Sobota 7.00 - 13.00 hod.

Tento projekt byl v roce 2012 podpořen z finančních prostředků Fondu ASEKOL.

Vytištěno na recyklovaném papíře.

