Návod jak správně třídit odpady!
Podle platné právní úpravy je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným zákonem (dle § 12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.). Základní povinností každého
občana je odpady třídit a odkládat je na místa k tomu určená! Přestože je v našem městě zaveden
dobře fungující systém nakládání s odpady, objevují se neustále problémy se správným tříděním nebo
dokonce se zakládáním drobných tzv. černých skládek přímo u stanovišť na tříděný odpad! Tato
stanoviště slouží pouze k odkládání těch odpadů, pro které jsou na místě umístěny i nádoby, tedy ne
pro objemný odpad typu matrace, starý nábytek, umyvadla, záchodové mísy atd. nebo nebezpečný
odpad či vysloužilé elektrospotřebiče jako např. televize, monitory, lednice, autobaterie. Na
stanovištích na tříděný odpad v našem městě jsou umístěny nádoby na papír (modré), barevné sklo
(celozelené), bílé sklo (zelené s bílým víkem), plasty (žluté) a bioodpad (hnědé). Na vybraných
stanovištích jsou dále umístěny červené nádoby na drobné elektro a bílé nádoby na textil. Tato
stanoviště byla vybrána tak, aby jejich docházková vzdálenost byla dostupná co největšímu množství
obyvatel. Jak tedy správně třídit? Kam který odpad patří?
PAPÍR A LEPENKA
SPRÁVNĚ:

noviny
časopisy
sešity
kancelářský papír (včetně spon a svorek)
reklamní letáky
knihy – bez potažených hřbetů
brožury
papírové krabice – rozložené
vlnitá lepenka
čisté papírové obaly a sáčky

ŠPATNĚ:

mastný a jinak znečištěný papír
papírové kapesníky a ručníky
papírové pleny
uhlový (propisovací papír)
voskový papír
pauzovací papír
dehtový papír
vícevrstvé obaly (nápojové kartony)
nápojové kartony

SKLO
SPRÁVNĚ:

ŠPATNĚ:

sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován
oddělený sběr čirého skla)
nevratné skleněné lahve od nápojů
velké skleněné střepy
tabulové sklo
skleněné vázy, sklenice, dózy apod.
Kontejnery s bílým víkem jsou určeny výhradně
pro sběr čirého skla !

zrcadla
drátěné sklo
autosklo
keramika a porcelán
žárovky
zářivky a výbojky
televizní obrazovky a počítačové monitory
lahvičky od léčiv

PLASTY
SPRÁVNĚ:

ŠPATNĚ:

stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale
nedotažená)
igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do
sběrných nádob vymývat)
mikrotenové sáčky
vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků
polystyren
nápojové kartony

znečištěné plastové nádoby
guma
molitan
kabely
PVC
pneumatiky
linolea a jiné podlahové krytiny
textil z umělých vláken
nádobky od léčiv

ELEKTRO
SPRÁVNĚ:

ŠPATNĚ:

baterie
drobná elektrozařízení jako jsou např.:
kalkulačky
rádia
drobné počítačové vybavení
discmany
telefony
elektronické hračky
a podobně.

televizory
počítačové monitory
zářivky
úsporné žárovky
velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky,
chladničky a podobně)

Televize, monitory, lednice, pračky, zářivky odevzdávejte ZDARMA na sběrném dvoře
Technických služeb VM s.r.o.
BIOODPAD
SPRÁVNĚ:

ŠPATNĚ:

posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve,
okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové
sáčky
květináče z lepenky a rašeliny

podestýlka od drobných domácích zvířat
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti

Objemný odpad a nebezpečný odpad můžete jako občané města odevzdávat ZDARMA na
sběrném dvoře Technických služeb VM s.r.o. na adrese: Karlov 1398/54, Velké Meziříčí.
Provozní doba sběrného dvora je:
Pondělí

7:00 – 18:00

Úterý

7:00 – 18:00

Středa

7:00 – 18:00

Čtvrtek

7:00 – 18:00

Pátek

7:00 – 18:00

Sobota

8:00 – 17:00

OBJEMNÝ ODPAD (velkoobjemové kontejnery umístěné ve sběrném dvoře)
SPRÁVNĚ:

starý nábytek
koberce a linolea
staré lyže, snowboardy, kola
velká zrcadla
sanitární technika aj.

Velkoobjemové kontejnery umístěné v místních částech slouží pouze k odkládání objemného
odpadu, a to výhradně pro fyzické osoby bydlící v příslušné místní části. Nejsou ale určeny pro
podnikající subjekty s bydlištěm či sídlem v konkrétní místní části, které se tak mnohdy zbavují
(nezákonně) odpadů ze své podnikatelské činnosti. I v případě, že máte jako podnikající subjekt
uzavřenou smlouvu s městem o využívání systému nakládání s odpadem, nejste k tomuto
jednání oprávněni – můžete využívat pouze nádoby na papír, plasty, sklo a bioodpad.
Upozorňujeme tímto podnikající subjekty, že tato stanoviště pro velkoobjemové kontejnery jsou
ve zvýšené míře monitorována a za nepovolené odkládání odpadů hrozí pokuta dle zákona o
odpadech.

NEBEZPEČNÝ ODPAD (sběrný dvůr, případně v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů)
SPRÁVNĚ:

baterie, akumulátory
nádoby od sprejů
zahradní chemie
mazací oleje a tuky
ředidla a barvy

léky a teploměry
kyseliny a hydroxidy
lepidla a pryskyřice
detergenty (odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
zářivky a výbojky

Pokuty pro fyzické osoby:
Podle ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se přestupku
dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun.
Dle ust. § 69 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží obecní úřad pokutu až
do výše 20 tisíc korun fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo místa zpětného odběru.

Pokuty pro podnikající subjekty:
Pokutu do výše 300 tisíc korun uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické
osobě dle § 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, která využívá systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která
nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.
Dle § 58 odst. 3,4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uloží obec pokutu právnické
osobě a fyzické osobě, která je podnikatel, takto:
(3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun osobě uvedené výše, která znečistí
veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
(4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun osobě uvedené výše, která porušila
povinnost stanovenou právním předpisem obce.

Tříděním odpadů šetříte nejen životní prostředí ale i zdroje surovin, rozpočet města a svoji peněženku,
a proto:
TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!

