Pravidla pro nakládání s odpady – obec Libějice
(Podrobná pravidla v souladu s OZV č. 1/2015)
Úložná místa na
odpad aneb „Kam
s ním?“

Druh odpadu

Upozornění

Trvale umístěné kontejnery
na tříděné obaly

- obalové PET láhve od nápojů (minerální a jiné
vody, colové nápoje, džusy, šťávy, pivo, víno, …)

PET LÁHVE
(BARVA ŽLUTÁ)

Trvale umístěné kontejnery
na tříděné obaly

PLASTY
(BARVA ŽLUTÁ)

Trvale umístěné kontejnery
na tříděné obaly

BÍLÉ SKLO
(BARVA BÍLÁ)

- plastové láhve a nádoby od mycích a jiných
přípravků, pracích prostředků atp.
- drobné výrobky z plastu
- igelitové tašky a obaly
- polystyren
Sklo čiré:
- nevratné láhve od nápojů (víno, šťávy, minerálky,
tvrdý alkohol…)
- zavařovací sklenice, skleničky
- lahvičky od parfémů, kosmetiky, mycích a
čisticích prostředků…
- střepy čirého tabulového skla

Trvale umístěné kontejnery Sklo barevné i bílé:
na tříděné obaly
- nevratné láhve od nápojů (víno, šťávy, minerálky,
tvrdý alkohol…)
SMĚSNÉ SKLO
- zavařovací sklenice, skleničky
(BARVA ZELENÁ)
- lahvičky od parfémů, kosmetiky, mycích a
čistících prostředků…
- střepy barevného skla
Trvale umístěné kontejnery - obalové kartony TETRAPAK od nápojů (mléko,
na tříděné
mléčné výrobky, džusy, šťávy, krabicové víno, …)
nápojové obaly

TETRAPAK
(BARVA ORANŽOVÁ)

Trvale umístěné kontejnery
na tříděný

- veškerý čistý papír (noviny, časopisy, knihy,
papírové obaly, složené obalové kartony…)

SBĚROVÝ PAPÍR
(BARVA MODRÁ)

- nebo v úředních hodinách
na OÚ
Trvale umístěné kontejnery - veškerý drobný kovový (i neželezný) odpad, tj.:
na tříděné

drobné kovové předměty, které projdou
otvorem
kontejneru (menší hrnce, kovové
KOVY
součástky, kabely, dráty, …)
(BARVA ŠEDÁ)

nápojové plechovky

kovové uzávěry a víčka

plechovky od konzerv

alobal

hliníková víčka od mléčných produktů

hliníkové obaly od potravin

Co do nich
nepatří?
/Poznámky

- nutno odstranit zbytky
obsahu
- před uložením každou
láhev sešlápnout a
stlačenou nejlépe znovu
uzavřít uzávěrem
- nutno odstranit zbytky
obsahu

- plastové láhve (tj. jiné
než PET, které jsou
zpravidla neprůhledné)
- PET láhve od ropných
produktů

- nutno odstranit zbytky
obsahu a kovových a
jiných uzávěrů

- lepená autoskla
- drátosklo, luxfery
- zrcadla, zrcadlové
střepy
- TV obrazovky, PC
monitory
- porcelán, keramika,
kamenina
- varné sklo
- zářivky, výbojky,
žárovky
- zrcadlové sklo
- sklo znečištěné chem.
látkami
- silně znečištěné sklo
- nic z toho, co je
uvedeno o řádek výše
(to, co nepatří do bílého
skla, nepatří také do skla
směsného)

- nutno odstranit zbytky
obsahu a kovových a
jiných uzávěrů

- plastové láhve od
ropných produktů

- nutno odstranit zbytky
obsahu a kartón
vypláchnout
- před uložením nutno kartón
sešlápnout
- při případném odevzdání na
obecním úřadě nutno papír
svázat do balíků formátu A4
nebo A3

- kartóny od ropných
produktů

- z kovových předmětů nutno
odstranit zbytky umělých
hmot (úchyty, držáky, …)
- kovové obaly poznáte podle
recyklačního symbolu
trojúhelníku s číselným
označením v rozmezí 40–49
a podle příslušné zkratky:

- pouze takové předměty
a obaly, jenž se do
kontejneru na kovový
odpad vejdou
- neukládejte plechovky
znečištěné barvami a
chem. látkami

- znečištěný papír
- pytle od stavebních
materiálů (cement,
vápno, lepidla a jiné
stavební hmoty…)

 40 FE – obaly ze železa
 41 ALU – obaly z hliníku
 čísla 42–49 – ost. kovy

Trvale umístěná speciální
plastová popelnice na
kuchyňské oleje a tuky

JEDLÉ OLEJE A
TUKY
(BARVA ČERNÁ)
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- použité kuchyňské rostlinné oleje a tuky
(kategorie odpadu 20 01 25 jedlý olej a tuk)
- oleje MUSÍ BÝT nality v plastových (PET)
lahvích, které jsou spolehlivě UZAVŘENÉ a
NEPORUŠENÉ
- PET láhve vhazujte do označené nádoby
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- POUZE na použitý
kuchyňský olej a tuky

- není určeno na
motorové a jiné
oleje!!!
- není určeno na
živočišné tuky (sádlo,
lůj)

Naposledy vytištěno 12.1.2020 9:59 dop.

Úložná místa na
odpad aneb „Kam
s ním?“
Kategorie

OBJEMNÝ ŽELEZNÝ
ŠROT
- pravidelně oznamovaný
sběr na předem určeném
místě (obvykle na konci
obce)
- zpravidla 1x ročně, vždy o
tzv. železné neděli
Kategorie

ELEKTROODPAD
- pravidelně oznamovaný
sběr na předem určeném
místě (u budovy OÚ)
- zpravidla 1x ročně, vždy o
tzv. železné neděli

Kategorie

NEBEZPEČNÝ
ODPAD
- pravidelně oznamovaný
sběr na předem určeném
místě (obvykle vedle
budovy OÚ), do
označených sběrných
nádob
- zpravidla 1x ročně, vždy o
tzv. železné neděli
Kategorie

Druh odpadu

Upozornění

- veškerý kovový (i neželezný) odpad, tj.:
- velké kovové předměty, plechy
- drobné kovové předměty (hrnce, součástky,
kabely, dráty, kovová víčka…)
- kovové části automobilů (bez plastových,
gumových, textilních a skleněných částí)
- atp.

- z kovových předmětů nutno
odstranit zbytky umělých
hmot (úchyty, držáky, …)
- z částí automobilů nutno
„odstrojit“ umělé hmoty,
pryž, pneumatiky, skla…

Veškeré elektrospotřebiče:
- bílé elektro – ledničky, mrazáky, pračky, myčky,
sušičky…
- spotřební elektronika - TV, PC včetně NB,
radio, video, SAT, STB, CD/DVD, MP3, telefony
pevné i mobilní, …
- ostatní domácí i dílenské elektrospotřebiče vrtačky, rozbrušovačky, žehličky, roboty, frit.
hrnce, mikrovlnné trouby, topinkovače,
vysavače…
- nádoby od barev, laků, …
- nádoby od chemických prostředků
- zářivky, výbojky…
- monočlánky, akumulátory…
- staré barvy, lepidla, pryskyřice…
- fotochemikálie
- rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy…
- odmašťovací přípravky…
- vyjetý olej
- obalový a textilní mat. znečištěný chem. látkami

- chladící technika musí být
kompletní – tj. vč.
kompresoru. Jinak se ze
zpětného odběru stává
nebezpečný odpad!!!

- přednostně využívejte
povinného zpětného
odběru některých těchto
látek – viz poznámka na
konci tabulky

- popel z kotlů ÚT a kamen
směsný
odpad,
který
zůstává
po
vytřídění
všech
SMĚSNÝ
výše uvedených kategorií odpadů a vejde se do
KOMUNÁLNÍ ODPAD
popelnice
(POPELNICE)
tj. v podstatě veškerý odpad, který nejde
- ukládá se do popelnic u
vytřídit a recyklovat podle výše uvedených
rodinných domů, pravidelný
kategorií a nemá nebezpečné vlastnosti, tj.
odvoz s periodou 7/14 dní
zejména:
(dle ročního období)
- mastné obalové papíry, zbytky jídel a z přípravy
jídel, potravin, uhlový a voskovaný papír, drobný
textil, znečištěný papír, použité papírové plenky a
hygienické potřeby, keramika, žárovky, porcelán,
úlomky drátoskla, střepy zrcadel, zbytky papíru,
…)
Kategorie
- v podstatě veškerý odpad, který nejde vytřídit - co z tohoto se vejde do
a recyklovat podle výše uvedených kategorií,
popelnice, ukládejte
OBJEMNÝ SMĚSNÝ
nemá
nebezpečné
vlastnosti
a
nevejde
se
do
v průběhu roku do
KOMUNÁLNÍ ODPAD
popelnice, tj. zejména:
popelnice
(KONTEJNER)
podlahové
krytina
(lina,
koberce…),
matrace,
- pravidelně oznamovaný
polštáře, deky, záclony, vyřazené oděvy (kabáty,
sběr
pláště, obuv…)
- přistavený kontejner na
- nábytek (sedačky, skříně…)
předem určeném místě
(obvykle vedle budovy OÚ) - objemné odpady z plastů (novodur, PVC, bakelit,
nadrozměrné igelitové fólie a plachty…)
- zpravidla 1x ročně, vždy o
vyřazené sportovní potřeby
tzv. železné neděli
- drátosklo, automobilová lepená skla, sklo z lustrů,
luxfery…
- odstrojené zbytky z vlastního automobilu
- polystyrénové a polyuretanové výplně
přepravních obalů, …
- drobné zbytky minerálních a jiných izolací,
heraklitu…
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Co do nich
nepatří?
/Poznámky
- kovový odpad
ukládejte na sběrné
místo pouze v předem
oznámeném termínu
- drobné předměty
ukládejte do větších
kovových nádob
- neukládejte plechovky
znečištěné chem.
látkami
- elektropřístroje
ukládejte na sběrné
místo pouze v předem
oznámeném termínu
- drobnější přístroje
možno předat do
označeného boxu na
OÚ v úředních
hodinách OÚ
- nebezpečný odpad
ukládejte na sběrné
místo pouze v předem
oznámeném termínu
- vše, co lze vytřídit (viz
kontejnery na tříděný
odpad a kategorie
odpadu vyjmenované
výše)

- vše, co lze vytřídit (viz
kontejnery na tříděný
odpad a kategorie
odpadu vyjmenované
výše)
- biologický rostlinný
odpad
- uhynulá zvířata

- vše, co lze vytřídit (viz
kontejnery na tříděný
odpad a kategorie
odpadu vyjmenované
výše)
- pneumatiky
- biologický odpad
- uhynulá zvířata
- stavební odpad
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Úložná místa na
odpad aneb „Kam
s ním?“
Kategorie

BIOLOGICKÝ ODPAD
ROSTLINNÉHO
PŮVODU
- úložná místa jsou podle
druhu a množství tohoto
odpadu uvedena ve
vedlejším sloupci

Kategorie

STAVEBNÍ ODPAD

Kategorie

UHYNULÁ ZVÍŘATA

Kategorie

AUTOVRAKY
a jejich součásti

Kategorie

ODPAD ZE SEPTIKŮ
A JÍMEK (ŽUMP)

Druh odpadu

Upozornění

Co do nich
nepatří?
/Poznámky

A) Drobný odpad ze zahrádek, plevel, menší
Kontejner na rostlinný
množství trávy, kůry, pilin…
odpad
- domácí kompostéry
- dbejte na zaplňování
kontejneru od začátku
B) Odpad ze zahrady (tráva v jakékoli formě,
listí, shnilá zelenina, jablka, drobné odpady ze
Kruhové hnojiště
zeleně), kůra a piliny v menším množství…
- pouze na odpad pod
- trvale umístěný hnědý kontejner na biologický
položkou B) vlevo
rostlinný odpad, při větším množství je možno
odpad
sklápějte přímo ke
tento odpad stále ukládat na kruhové hnojiště
hnoji uvnitř hnojiště, nikoli
ZS Slapy
z vnějšku okolo zábran!!!
C) Větve ze stromů, keře, pařezy, ořezané túje,
šlahouny od ostružin, popínavých rostlin,
přerostlý silný plevel (např. metlice, lebeda…),
také kůra, piliny, shnilá prkna a trámy, atp.
- trvale vyhrazené místo za sportovním hřištěm

- žádné druhy
biologických
rostlinných odpadů
nepatří dolů „do
strouhy“!!!

- není předmětem systému sběru komunálního
odpadu zajišťovaného obcí
- jde o odpad vznikající při výstavbě a demolici
staveb, zejména: beton, cihly, tašky, eternit,
keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo,
plasty, výrobky z dehtu, vytěžená zemina,
izolační materiály a jiné stavební a demoliční
odpady
- není předmětem systému sběru komunálního
odpadu zajišťovaného obcí
- je chovatel povinen odstraňovat buď
prostřednictvím veterinárního lékaře, který má
uzavřenu smlouvu s veterinárním asanačním
ústavem („kafilérkou“), popřípadě přímo u
veterinárního asanačního ústavu

- likvidaci stavebního
odpadu si zajišťuje
původce odpadu
samostatně na vlastní
náklady u specializované
firmy

- vše, co lze vytřídit (viz
kontejnery na tříděný
odpad a kategorie
odpadu vyjmenované
výše)

- výjimečně lze asanovat
zakopáním uhynulé zvíře do
hmotnosti 30kg na vlastním
pozemku chovatele
v souladu s platnými
předpisy (hloubka,
vzdálenosti od zdrojů vody
atp.)
-

-

- není předmětem systému sběru komunálního
odpadu zajišťovaného obcí (systém sběru
komunálního odpadu nezahrnuje ani
pneumatiky!)
- autovraky je majitel povinen předat k ekologické
likvidaci provozovateli zařízení oprávněnému
k likvidaci autovraků
- není předmětem systému sběru komunálního - tento odpad je majitel stavby
nebo správce povinen
odpadu zajišťovaného obcí
odstraňovat v zařízeních
- vzhledem k tomu, že zhruba 90% RD je přímo
k tomu určených, především
napojeno na kanalizační systém obce, zakončený
v ČOV na základě
ČOV, většiny obyvatel se netýká
smluvního vztahu
s autorizovanou firmou

-

-

Poznámka – využívání povinného zpětného odběru:
Pro likvidaci odpadu, u nichž je zákonem stanovený zpětný odběr, prosíme občany, aby přednostně uplatňovali tento zpětný odběr na
prodejních místech. Týká se zejména:
 Všech elektrospotřebičů: staré kompletní elektrospotřebiče je povinen odebrat prodejce nové techniky, kterou si u něj zakupujete.
 Monočlánky a akumulátory: Boxy na zpětný odběr jsou na každém prodejním místě monočlánků a akumulátorů.
 Zářivky, výbojky: Boxy na zpětný odběr jsou na každém prodejním místě těchto typů svítidel.
 Automobilové akumulátory: povinný zpětný odběr prodejce při nákupu nových AKU.
 Pneumatiky: povinný zpětný odběr při nákupu nových pneu.
 Léky: povinně odebírá každá lékárna (pokud možno ponechat zbytek léků v původním obalu/lahvičce!
 Motorové oleje: benzinky, specializovaná prodejní místa olejů.
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