
DRUH NÁDOBY CO SEM PATŘÍ CO SEM NEPATŘÍ 

KONTEJNER NA PAPÍR TZV. 

ZVON, 1100 L NÁDOBA A 

PYTLE NA PAPÍR 

(barva modrá) 

papírové sáčky, vstupenky, čisté tapety (nikoliv použité), knihy, 

kalendáře, sešity, výkresy ze škol, ubrousky, noviny, časopisy, 

letáky, krabice, papírové obaly, kancelářský papír, obálky, nápojový 

karton (tetrapakové obaly po džusech, mléce apod.) 

znečištěný nebo mastný papír, 

povoskovaný nebo s příměsí jiných 

materiálů, pořadače, plastové složky 

KONTEJNER NA PLASTY 

TZV. ZVON, 1100 L NÁDOBA 

A PYTLE NA PLASTY 

(barva žlutá) 

obalové materiály od potravin a nápojů : PET, kelímky včetně Al 

víček, konzervy, sprejové nádobky, krabičky, sáčky, folie, pytlíky, 

obaly od drogistického zboží a kosmetiky: šampony, mýdla, prášky, 

destilovaná voda, aviváže, krémy, kondicionéry, jiné obaly: sáčky, 

tašky a jiné předměty denní spotřeby, květináče atd. 

PVC (potrubí, linoleum), pneumatiky, 

gumové výrobky, molitan, video a audio 

kazety a jiné materiály s příměsí kovů či 

hrubých nečistot 

KONTEJNER NA SKLO TZV. 

ZVON 

(barva zelená) 

skleněné střepy, nevratné láhve, zavařovací sklenice, dózy, sklenky, 

skleněné džbánky a hrníčky 

zářivky, výbojky, barevné okrasné sklo, 

sklo s tmelem, zátky v minimu, porcelán, 

keramika, pokovené sklo (zrcadla), 

bezpečnostní sklo s drátěnou výplní, 

autosklo, TV obrazovky, apod. 

MOBILNÍ SBĚRNA 

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

A SPECIÁLNÍ 

KONTEJNEROVÉ VOZIDLO 

léky, lékařský materiál, ředidla, štětce, oleje, tuky, zaolejované hadry 

z dílen a garáží, zářivky, baterie, akumulátory, lepidla, insekticidy, 

herbicidy, hnojiva, jedy, kyseliny, kovové a plastové obaly 

znečištěné zbytky barev, lepidel, tmelů, ředidel a olejů, kosmetika 

(mýdla, šampóny, zubní pasty apod.) 

eternit 

MOBILNÍ SBĚRNA 

OBJEMNÉHO ODPADU 

(40m3) 

koberce, linoleum, nábytek, dřevo, matrace, kuchyňské desky, dřezy, 

umyvadla, vany, záchodové mísy, židle, pračky, sporáky, lednice, 

televizory, monitory, kočárky, polystyrénové obaly, větve ze zahrad, 

izolační materiály jako asfaltové lepenky, pneumatiky, kabeláž, 

kovový odpad apod. 

stavební odpady ? cihly, beton. zemina 

KOMPOSTÁRNA, KOMPOST 
listí, tráva, zahradní odpad, zbytky z kuchyně (ovoce, zelenina, 

slupky, čajové sáčky apod.) 

uhynulá zvířata, maso, potištěný papír, 

kameny apod. 

NÁDOBA NA OSTATNÍ 

ODPAD 

(popelnice 110, 120 a 240 litrů; 

kontejner 1100 litrů – BOBR) 

boty, hadry, žárovky, keramika, porcelán, plyšové hračky, gumové 

výrobky, molitan, použité hygienické potřeby a ostatní směsný 

odpad 

zářivky, zaolejované hadry, nápojový 

karton, papír, sklo, plasty, objemné 

odpadky, stavební materiál, uhynulá 

zvířata 



SBĚRNÝ DVŮR 
veškerý odpad – cca 450 druhů odpadů uvedených v provozním řádu 

střediska Tyrská 
 

 


