
Co a jak třídit do žlutých pytlů – aktuálně: 
 

Druh odpadu Způsob odložení 
PAPÍR  
noviny, časopisy, letáky, sešity, kancelářský 
papír, lepenkové krabice, kartony, papírové 
obaly od potravin, brožury, knihy bez 
tvrdých desek, kalendáře, obálky 

Papír nesmí být mokrý, mastný, znečištěný 
zbytky potravin. Krabice je nutné sešlápnout, 
rozložit nebo rozřezat. Velké krabice od 
nábytku nebo elektrospotřebičů je možné 
odevzdat do kontejneru před budovou ZŠ č.p. 
101 nerozřezané, ale rozložené. 

PET LAHVE 
od nápojů a potravin, od úklidových 
prostředků 

PET lahve musí být prázdné a sešlápnuté, 
s odšroubovaným víčkem. 

PLASTY OSTATNÍ 
lahve a lahvičky od kosmetiky a úklidových 
prostředků, kanystry, fólie, tašky, sáčky, 
víčka od PET lahví 

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin. 
Musí být pokud možno sešlápnuté nebo 
složené do sebe „seštosované“. 

NÁPOJOVÉ KARTONY TETRA PAK 
kartony od mléka, vína, džusů, pitíček 

Nápojové kartony musí být vypláchnuté a 
sešlápnuté nebo rozložené bez obsahu tekutin 
(mléko, džus) 

DROBNÉ KOVOVÉ OBALY FE 
(ŽELEZNÉ) 
plechovky od potravin a nápojů, víčka od 
piva a nealko nápojů, zavařovací víčka, 
nádoby od sprejů a kosmetiky, kuchyňské 
nádobí 

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin. 
Víčka od plechovek musí být vložena nebo 
stočena dovnitř plechovky. Plechovku je 
možné i sešlápnout. Do pytle se nesmí 
odkládat obaly od nebezpečných látek (barev, 
olejů, chemikálií). 

DROBNÉ KOVOVÉ OBALY AL 
(HLINÍKOVÉ) 
Plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, 
hliníkové kuchyňské nádobí  

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin, je 
nutné je zmáčknout. Do pytle se nesmí 
odkládat obaly od nebezpečných látek (barev, 
olejů, chemikálií). 

 

 
 
 

Časté zjištěné nedostatky ve žlutých pytlích Kam s tím? 

Papírové kapesníky, papírové utěrky, dětské pleny, 
vatové tyčinky, kosmetické tampóny 

směsný odpad – nejsou dále recyklovatelné 

Obaly od zeminy, mulčovací kůry včetně 
zbývajícího obsahu 

směsný odpad 

Vaničky od masa, obaly od vakuovaných uzenin směsný odpad 

Zubní kartáčky, kartáče, WC štětka, gumové rukavice směsný odpad 

Makrolonové desky, obaly od stavebního materiálu směsný odpad – v malém množství, sběrný 
dvůr – ve velkém množství 

Polystyren – nesmí se vkládat do žlutých pytlů směsný odpad – v malém množství, sběrný 
dvůr – ve velkém množství 

WC sedátko/víko, odpadní trubky, rozlámané 
plastové židle a elektrikářské plastové lišty, gumová 

sběrný dvůr – objemný odpad 



zahradní hadice 

Květináče a truhlíky znečištěné od zeminy směsný odpad – sběrný důr 

Poškozená a znečištěná obuv, poškozený a znečištěný 
textil - nenositelný 

sběrný dvůr, kontejner na textil 

 

 

Do směsného komunálního odpadu v žádném případě NEPATŘÍ STAVEBNÍ ODPAD, tento 
odpad lze odvézt pouze do sběrného dvora.   

 


