2. KROK

1. KROK

REGISTRACE

3. KROK

PYTLE A KÓDY

Na městském úřadě zaregistrujete
vaši domácnost v úředních hodinách:
PO a ST od 8:00-17:00
Dostanete přihlašovací jméno
a heslo do systému přes webovou
stránku www.meneodpadu.cz

TŘÍDĚNÍ

Na městském úřade dostanete
plastové pytle a etikety s kódy.
Kdykoli vám pytle a etikety dojdou,
můžete si přijít na měststký úřad
vyzvednout nové.

Při třídění odpadu postupujete
téměř stejně jako doposud.

Vytříděné odpady vhazujte
do plastových pytlů, které jste
obdrželi na městském úřadě.

Od teď si můžete kdykoliv kontrolovat
stav svých vytříděných odpadů online.

4. KROK

OZNAČENÍ KÓDEM

5. KROK

PŘEDÁNÍ A EVIDENCE

Každý kód je unikátní pro svůj druh odpadu.
Nesmíte etiketu pro plast zaměnit s etiketou

Naplněné a označené pytle nachystejte
v den svozu před dům. Budou od vás

pro papír.
Každý vytříděný pytel označíte etiketou
s kódem.

PAPÍR

– před vyhozením je důležité sešlápnutí či zmačkání kartonu.
Patří sem:

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, papír s kancelářskými
sponkami, obálky s plastovým okénkem,
ovšem bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Nepatří sem:

celé svazky knih, jakkoliv znečištěný papír
(mastný, úhlový), termopapír (některé účtenky)
a použité dětské pleny.

PLAST

– před vyhozením je důležité sešlápnutí či zmačkání.

odebrány a zaevidovány.
Zaměstnanec města při přebírání
každý pytel načte do systému.

KOVY
Patří sem:

konzervy, zátky, klíče, alobal, hliníkové obaly,
plechovky a jiné předměty z hliníku.
ostatní kovové obaly a předměty z kovu.

Nepatří sem:

těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo nebo rtuť.

NÁPOJOVÉ KARTONY

– před vyhozením je důležité sešlápnutí či zmačkání.

Patří sem:

sešláplnuté PET lahve a nápojové kartony,
pevné obaly od kosmetických, pracích a čistících
prostředků, fólie, sáčky, plastové tašky, kelímky od
mléčných výrobků, pěnový polystyren atp.

Patří sem:

obal od mléka, obal od džusů, obal
krabicového vína, atd.

Nepatří sem:

mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo
čistících prostředků, obaly od žíravin, barev či
nebezpečných látek, novodurové trubky a
podlahové krytiny.

Nepatří sem:

měkké sáčky od kávy či jiných potravin v prášku,
ani kartony obsahující zbytky potravin a nápojů.

