Třídění odpadů
Obec Chodov žádá občany, aby třídili odpady dle níže uvedeného návodu a odpady ukládali do
kontejnerů, a ne vedle kontejnerů.
Sklo
Vhazuje se do zeleného kontejneru bez ohledu na barvu lahve. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do
nekonečna.
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i
nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze
dveří. Sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklo keramika také
nepatří do zeleného kontejneru. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Plast
Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů,
proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Pro třídění
nápojových kartonů je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže
uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené číslem 7.
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.
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
Patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná
česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším
způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nabízejí za
papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
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. To samé platí o termopapíru (účtenkách).
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

OTOČ

BIOODPADY, ODPAD S KRYCÍM NÁZVEM BRKO a BRO
Bioodpad nemá nic společného s biopotravinami, a dokonce ani s biografem. Jednoduše řečeno
jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete,
okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná tráva, uřezané
drcené větve a zbytky ze zemědělské výroby. Abychom to zkrátili, je to tedy všechen odpad
biologického původu. Nebo chytřeji řečeno jsou to jakékoli odpady, které podléhají aerobnímu
(za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu. Tyto bioodpady tvoří
pravděpodobně 40 - 50 % celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Do nádoby na bioodpad patří
z domácnosti:
zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad
včetně papírových filtrů, čajové sáčky, zbytky obilnin.
ze zahrady:
tráva a plevele, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny, drcené větve, skořápky
ořechů.

Do nádoby na bioodpad nepatří:
IGELITOVÉ SÁČKY, stavební odpad, kamení, vařené těstoviny, omáčky, plasty, sklo,
kovy, maso, kosti, pomazánky, pleny, obvazy, sáčky z vysavače, cigarety, popel, olej,
uhynulá zvířata, podestýlka pro zvířata, exkrementy.

OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
Co do označených nádob patří:
Oleje, tuky rostlinného a živočišného původu.
Nepatří sem:
Jakékoliv jiné odpady, motorové oleje a mazadla.
Kam s ním?
Oranžové nádoby jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem.
Umístěny jsou na návsi u kontejnerů a u KD u kontejnerů.
Jak správně postupovat?
Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky
apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně uzavřít a
odnést do speciálně označených nádob!

Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!!!

