Vážení spoluobčané,
Městys Choltice upozorňuje na změnu barevného provedení plastových pytlů používaných při
pytlových svozech. Tato změna je vyvolána neustále se zhoršujícím přístupem některých
z nás, těch, kteří si z těchto pytlů dělají popelnice na směsný odpad!!! Nadále budou
všechny pytle bezbarvé, průhledné, aby naši pracovníci, kteří tento odpad sváží, měli
jednoduchou a jasnou kontrolu toho, co pytel obsahuje. Je tedy jedno, zda průhledný pytel
použijete na plasty nebo na papír. Nemíchejte však tyto komodity dohromady.
Pokud bude v pytlích zjištěn jiný odpad, než je uvedeno níže, bude pytel ponechán na místě
a občan tento odpad musí odstranit jiným způsobem, např. jako směsný do popelnice.

Co patří do pytlů s plasty?
Fólie, sáčky, plastové tašky, řádně sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží a další obalové výrobky potravin z plastů, pěnový polystyren jen v menších kusech. Do
těchto pytlů lze odevzdat i krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, tzv. nápojové
kartony. Všechny tato odpady je důležité nejenom správně vytřídit, ale i sešlápnout či
zmačkat.
Označení plastových odpadů, které smí být uloženy v pytlích.

Označení nápojových kartonů, které smí být umístěny v pytlích současně s plasty.

Jaké plasty nepatří do pytlů?
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové či jiné plastové trubky, molitanová
pěna, pytle od brambor nebo obilí a tzv. černé plasty, které nelze pro recyklaci využít.

Co patří do pytlů s papírem?
Časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice, papírové obaly, kartony nebo knihy. Papír nemusí
být v pytli, stačí ho dobře svázat nebo dát do papírové krabice.
Označení papírových odpadů, které smí být uloženy v pytlích.

Co tedy nepatří do pytlů s papírem?
Svazky knih, uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité pleny, posmrkané
kapesníky, krabičky od cigaret a ostatní papír s folií opravdu nepatří do pytle na papír, ale do
popelnice!!!

BAREVNÉ KONTEJNERY - jak správně třídit
V našem městysy lze vytřídit a odevzdat v podstatě jakýkoli odpad. Po obci jsou na několika
místech umístěny barevné kontejnery na různé druhy odpadů.
Rozmístění kontejnerů v obci:
1. kontejnerové hnízdo u školy – plast, papír, bílé a barevné sklo, kovy a oděvy,
2. ul. Okružní – plast, papír, bílé a barevné sklo a kovy,
3. ul. B. Jelínka – plast, papír, bílé a barevné sklo,
4. ul. Nádražní – plast, papír, bílé a barevné sklo, kovy a oděvy,
5. u zámku – papír, plast, bílé a barevné sklo,
6. u prodejny COOP - bílé a barevné sklo,
7. Ledec – plasty, papír, sklo barevné a bílé, kovy.

SKLO
Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit
sklo i podle barev, barevné do zeleného, čiré do bílého. 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. Na boku kontejneru je pro tuto možnost proříznuta spára.
Do bílého kontejneru vhazujte 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 sklokeramika
do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

PLAST
Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírá nejvíce místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jeho třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat odpady označené
číslem 7.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, 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
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové či jiné plastové trubky, molitanová
pěna, pytle od brambor nebo obilí a tzv. černé plasty, které nelze pro recyklaci využít.

PAPÍR
Patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná
česká domácnost za rok hmotnostně nejvíce. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším
způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou
vždy dostupné. Na druhou stranu 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!

NÁPOJOVÝ KARTON
Známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale
vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má
obec systém sběru nápojových kartonů nastavený. Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

ANO
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem
ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

KOVY
Šedé nádoby jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu.
Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů ale stále zůstávají výkupny druhotných
surovin, kde za ně dostanete i peníze. Někdy je sběr kovů řešen i formou vyhlášených svozů
tzv. „železná neděle“.

ANO
Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit –
typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
NE
Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové
nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť.

TEXTIL
Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce. Vhazujte
pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat. Nevhazujte vyloženě
obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do
směsného odpadu!
Mějte na paměti, že oblečení, které do kontejneru vložíte, by mělo dál plnit svůj účel, pro
který vám již nevyhovuje. Do kontejnerů tedy nevhazujte již nenositelné a nepoužitelné
textilie.

JAK A KDE ODEVZDAT OSTATNÍ ODPAD???
Městys Choltice každoročně na jaře a na podzim organizuje sběr velkoobjemového,
nebezpečného a elektroodpadu. Termíny jsou vždy dopředu známy a zveřejněny obecním
rozhlasem a na www stránkách městyse.
V katastru městyse tzv. u Cyklosu se také nachází provozovna f. Agentura D-K s.r.o., kde lze
odevzdat velké množství odpadů např. kovy, autovraky, ledničky, pračky, elektroodpad,
autobaterie apod.
Samozřejmostí jsou již domovní popelnice na směsný odpad a bioodpad, které jsou vyváženy
střídavě jednou za 14 dní.
MĚSTYS CHOLTICE

