
TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI 
Komunální odpad se třídí na složky: 

 
a) ROSTLINNÉ ZBYTKY Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD – týdenní svoz od dubna do  
    konce listopadu - sváží zaměstnanci obce každé pondělí, umístit před dům, větve  zvlášť 

 
b) PAPÍR – do modrého (zeleného) kontejneru na papír  
      Patří:  

 krabice (složené, sešlapané) 

 noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity 

 kancelářský papír a obálky, jiný papír 

 papírové obaly 
 
     Nevhazujte:  

- mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír 
- voskovaný papír 

- použité plenky a hygienické potřeby 
 
Svoz 2x měsíčně v sudé týdny- středa 

 
c) PLAST – do žlutého kontejneru na plast                   
      Patří:    

 PET lahve 

 plastové kelímky, sáčky, tašky 

 polystyren (ne stavební) 

 výrobky z obalů a plastů 

 nápojový karton ( od mléka, džusu..) 
 

     Nevhazujte: 

                          - plastové trubky, podlahové krytiny 

- plastové nádoby od olejů a chemikálií 
  
Svoz každý týden – čtvrtek 

 
d) SKLO  - do zeleného zvonu na sklo                       

    Patří: 

 skleněné lahve od nápojů 

 skleněné nádoby 

 tabulové sklo 
 

   Nevhazujte: 

- varné a laboratorní sklo 
- keramika, porcelán 
- zrcadla, drátěné sklo, autosklo 

                Svoz 1x za dva měsíce, dle naplněnosti 
 
e) DROBNÉ KOVY (hliníkové obaly) – barva šedá        
 
    Patří: 

 plechovky od potravin 
 

 ostatní kovové předměty z domácnosti 



 

 

 
f) NÁPOJOVÉ KARTONY – do oranžového kontejneru    
  Patří: 

 kartonové obaly od džusů, mléka, omáček, smetany 
  Nevhazujte: 

- obaly od chipsů 
- kombinované obaly 
- znečištěné kartonové obaly 

 
                    Svoz 1x za 2 měsíce-dle naplněnosti, lze dávat i do plastů 

g) ODĚVY, OBUV A TEXTIL -barva bílá s nápisem – svoz dle naplněnosti 
 
h) POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY- barva zelená (popelnice) – svoz dle naplněnosti 
 
                 Tuky a oleje vhazujte do nádoby pouze v uzavřených PET lahvích ! 
     Patří: 

 použité jedlé oleje a tuky (např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky …)  

   Nevhazujte: 
- technické oleje (motorové, převodové …) 

 

       
i) NEBEZPEČNÝ ODPAD -velkoobjemový kontejner - svoz 2x za rok – občané jsou včas   
    informování 
j) OBJEMNÝ ODPAD - velkoobjemový kontejner - svoz 3x za rok – občané jsou včas   
    informování 
k)SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (zbylý komunální odpad po vytřídění) – vlastní popelnice  

l) E-BOX   
        Patří:   

 veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou záři-
vek) 

 např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, 

MP3 přehrávače a další 

 baterie a akumulátory  

 
 
 

Veškerý odpad mimo svoz je možné pro občany s trvalým bydlištěm 

v Břežanech II bezplatně odvézt do sběrného dvora v Českém Brodě.  

 


