
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jak třídit aneb co kam patří ? 

Do modrého kontejneru 

na papír PATŘÍ 

Do žlutého kontejneru či 

pytle na plasty PATŘÍ 

Do zeleného kontejneru 

na barevné sklo PATŘÍ  

Do bílého kontejneru 

na čiré sklo PATŘÍ 

Do hnědého kontejneru 

na bioodpad PATŘÍ 

Do šedého kontejneru 

na oleje a tuky PATŘÍ 

- krabičky od pytlíkových čajů, 
- vnější obaly čokolád, 
- pytlíky od mouky, strouhanky, cukru, 

- noviny, časopisy s papírovou obálkou, 
- krabice od bot, 

- lepenkové krabice od třebičů 
[rozřezané], 

- sešity, paperbacky, 
- knihy bez vazby, 
- kancelářský papír, 
- ostatní papír všeho druhu. 

Do modrého kontejneru 

na papír NEPATŘÍ 

- uhlový [karbonový] papír, 

- znečištěný papír všeho druhu 
- mastný, od barev, po malířích, 

od masa a potravin, 
- nápojové kartony. 

- kelímky od jogurtů, obaly od špaget, 
bonbónů, čipsů, tácky z balené zeleniny a 
ovoce, obaly z CD, 

- sáčky z odnosu potravin, tašky z igelitu, 
PET lahve, 

- obaly od šampónů a kosmetiky 
[tělová mléka, krémy,...], 

- obaly od domácích čisticích prostředků 
na mytí nádobí, oken, podlah, 
- obaly a balící fólie od spotřebních zboží 

- bublinkové fólie a další, 
fólie, do nichž jsou baleny PET lahve 

s nápoji, 
- pěnový polystyren [menší kusy, větší do 
sběrného dvora], uzavírací víčka od 

instantní kávy, obaly od polévek a 
potravin v prášku krabice od džusů, 

mléka, rajského protlaku, vína [nápojový 
karton]. 

- barevné sklo - hnědé, zelené, 
modré, . 

- lahve od vína, 

- nevratné lahve od piva, 
- nevratné lahve od minerálek, 

nápojů a limonád, 
- nádoby z barevného skla, 
- tabulové sklo z oken a dveří. 

Do zeleného kontejneru na 

barevné sklo NEPATŘÍ 

- čiré sklo, 
- lahve od vína, minerálek, 

sycených nápojů, limonád, 
- skleničky, 

- zavařovací sklenice, 
skleněné nádoby. 

Do bílého kontejneru 

na čiré sklo NEPATŘÍ 

- zbytky potravin rostlinného původu, 
- slupky a zbytky ovoce a zeleniny, 
- kávový odpad, kávové papírové filtry, 

- použité papírové ubrousky, 
- čajové sáčky, 

- tráva, plevele, listí, seno, sláma, 
- košťály a celé rostliny, 

- drcené větve, 
- skořápky ořechů. 

- použité oleje a tuky 

z domácností, např. fritovací 

olej, olej po smažení, 

- ztužené jedlé tuky. 

Použité tuky a oleje vhazujte do 

nádoby pouze v uzavřených 

plastových obalech (např. PET 

lahve). 

Do žlutého kontejneru či 

pytle na plasty NEPATŘÍ  

- porcelánové talíře a hrnky, 
- keramické předměty a nádobí, 

- drátosklo, 
- konvice a nádobí z varného skla, 

- monitory televizí a počítačů, 
- zrcadla, 
- automobilová skla, 

- lahvičky od léčiv, 
- zářivky a výbojky, žárovky, 
- předměty z hutního skla. 

- porcelánové talíře a hrnky, 

-keramické předměty a nádobí, 
drátosklo, 

- konvice a nádobí z varného skla 
monitory televizí a počítačů, - 
zrcadla, 

- automobilová skla, lahvičky od 
léčiv, zářivky a výbojky, žárovky, 
předměty z hutního skla. 

Do hnědého kontejneru 

na bioodpad NEPATŘÍ 

Do šedého kontejneru na 

oleje a tuky NEPATŘÍ 

- maso, kosti, pomazánky, 

- vařené těstoviny, omáčky, 
- stavební odpad a kamení, 

- textil, jednorázové pleny, 
- pytlíky z vysavače, cigarety, popel, 
- fritovací olej, 
- uhynulá zvířata. 

- technické oleje [převodové, 
tlumičové, motorové], 

- maziva a kapaliny. 

 

- podlahové krytiny, PVC, 
novodurové trubky, 
- koberce, 

- obaly od olejů, 
- obaly silně znečištěné, 

- obaly od nebezpečných látek,
- obaly od chemikálií a barev. 

Třídíme také: 
TEXTIL (ve sběrných dvorech nebo do speciálních kontejnerů na textil)  

ELEKTROODPAD [v prodejně při koupi nového zařízení, do červených kontejnerů nebo ve sběrném dvoře], 

OBJEMNÝ ODPAD [ve sběrných dvorech nebo do označených kontejnerů v rámci mobilního svozu], 

NEBEZPEČNÝ ODPAD [ve sběrných dvorech nebo do označených kontejnerů v rámci mobilního svozu], 

KOVY [ve sběrných dvorech, do označených kontejnerů v rámci mobilního svozu nebo prostřednictvím výkupen odpadů]. 

Další informace Vám rádi poskytneme na obecním úřadě v Kosově. 


