DOPORUČENÍ
NÍ PRO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
ODPADŮ SVÁŽENÝCH
PŘÍMO Z DOMÁCNOSTÍ
(UPŘESNĚNÍ DŘÍVE VYDANÝCH
VYDANÝCH INSTRUKCÍ KE TŘÍDĚNÍ)
PET LAHVE
- možno odevzdat PET lahve od všech typů nápojů mimo lahví od octa a oleje.
Pokud byste chtěli odevzdávat i tyto 2 typy lahví, musí být důkladně vymyté,
- PET láhve musí být SEŠLÁPNUTÉ,
SEŠLÁP
bez tekutin a čisté,
- uzávěry (čepky) dejte
ejte zvlášť do sáčku, který vložte do pytle,
- jestliže máte velkou produkci PET lahví, dávejte je do pytle k sobě,
sobě urychlí to
následné třídění.
TETRA PAK
- obaly od ovocných nápojů, mléka, vína atd. musí být bez tekutin,
tekutin uzávěry dejte
opět bokem,
- tyto obaly pomačkejte,, lépe poskládejte.
OBALY OD DROGISTICKÝCH
DROGISTICKÝ
PŘÍPRAVKŮ
- musí být bez tekutin a čisté,
- do pytlů NEPATŘÍ - obaly od zubní pasty, indulony a různých krémů, zubní
kartáčky, jednorázové rukavice, jednorázové žiletky, injekční stříkačky, obaly
od léků, obaly od kapesníků,
kapesníků apod.
AL PLECHOVKY, KONZERVY
- bez tekutin a zbytků jídla,
jídla
- do pytlů NEPATŘÍ - spreje, plechovky od barev a olejů.
OBALY OD JOGURTŮ,, POMAZÁNEK, APOD.
- musí být čisté bez zbytků jogurtů, pomazánek a horního hliníkového víčka.
OBALY OD MASA, PORCOVANÉHO SALÁMU,
SALÁMU SÝRU, APOD.
- musí být čisté (ideálně umyté) a bez horní uzavírací folie.

BALÍKY S PAPÍREM
- provázek, kterým jsou balíky svázány, řádně utáhněte,
utáhn
- kód nelepte na balík, ale na visačku,
visačku
- balíky umístěte v případě špatného počasí ráno těsně před svozem,
- dělejte zvlášť balíky s kartonem a zvlášť balíky s novinami a časopisy.
časopisy
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SHRNUTÍ
- do pytlů dávejte pouze odpad dle instrukcí v tomto DOPORUČENÍ a dle přílohy
PŘEHLED TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ
OD
SVÁŽENÝCH PŘÍMO Z DOMÁCNOSTÍ MESOH - nic jiného!!!
- obaly musí být čisté= beze
e zbytků původního obsahu (jogurtů,
jogurtů, pomazánek,
apod.), ideálně umyté po spotřebování obsahu,
- igelitové obaly a folie nesmí být znečištěné od původního obsahu!
obsahu
- pytle a balíky umísťujte na sběrné místo ve čtvrtek vždy do 7:00!!
- pokud by mělo v noci na sběrný den pršet,
pršet padat sníh - připravte pytle až ráno,
příp. můžete visačky s kódem přelepit izolepou, folií; nepoklád
epokládejte visačky na zem
(do mokra) - rozmočené, nečitelné kódy nebudou
ne
načteny!
- nelepte kódy přímo na pytle a balíky,
- pytle můžete použít vlastní, musí však být čiré o objemu 120 l!
- nebalte odpady do menších balíčků, které pak vkládáte do velkých 120 l pytlů,
- každý pytel nebo balík je díky kódu dohledatelný; v případě opakujících se
problémů u stejných občanů
čanů nebudou tyto kódy načítány do systému MESOH.
DO PYTLŮ TAKÉ NEPATŘÍ:
NEPATŘÍ
• obaly od bonbonů, skládanek,
skládanek čokolád, sladkostí, pytle od jídla pro psy a kočky,
výplně balíků, polystyrén,, kbelíky, igelitky,, termoobaly od jídla (bez zbytků
jídla!), staré vypínače a zásuvky, bakelit, hračky, automobilové plasty, zbytky
trubek, rozebrané elektro, obaly od stavebního materiálu…
materiálu UVEDENÉ
DÁVEJTE
ÁVEJTE DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ,
KO
• zubní kartáčky, pleny,... DÁVEJTE
ÁVEJTE DO KOMUNÁLNÍHO
KOM
ODPADU
ODPADU.

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE ZAPOJILI
DO SYSTÉMU MESOH!
MESOH
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