SBĚRNÉ MÍSTO
dvůr Obecního úřadu Vyžlovka
Provozní doba:

Pondělí:
7:00 – 10:00
Středa:
16:00 – 19:00
Na tomto místě jsou umístěny kontejnery na:
-

plasty (2x nádoba 1100 l) pro plasty a nápojové kartony Tetrapak
papír (1x nádoba 1100 l)
sklo (1x nádoba 1100 l)
drobné železné kovy (1x 240 l) konzervy, drobné železo
drobné barevné kovy (1x 240 l) staniolové obaly, alobal, hliníková víčka od jogurtu, drobné
měděné věci, drobné hliníkové věci + věci ze slitiny

PLASTY - co kam patří
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Obaly od mléka a džusů (Tetrapak). Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR – co kam patří
ANO - Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat,
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE - Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve
větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice!
SKLO – co kam patří
ANO - Do kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do kontejneru můžete také tabulové
sklo z oken a ze dveří.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu.
KOVOVÉ OBALY – co kam patří
ANO – nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, ostatní drobné
kosmetické obaly, hliníková víčka od jogurtů, obaly od konzerv, alobal.
NE – tlakové nádoby od sprejů, znečištěné nádoby (od potravin či chemie).

PROSÍME, TŘIĎTE ODPAD, POMŮŽETE OBCI!
Za tříděný odpad dostává obec příspěvek od firmy EKOKOM.
Děkujeme! Váš Obecní úřad Vyžlovka.

