Kam s tím
Stručný návod jak nakládat se vzniklým odpadem

A
Alobal
Akumulátory
Akvária
Autovrak

Autoskla

Azbest

Sběrný dvůr, případně směsný odpad.
Sběrný dvůr.
Bez rybiček a vody do barevného skla.
U oprávněného likvidátora autovlaků. Autovrak lze odevzdat pouze
osobě/firmě, která je k tomu oprávněná, jinak riskujete pokutu až
20 000 Kč.
Tato skla buď necháváme měnit v autorizovaných servisech, u kterých
je předpoklad, že je následně odvezou tam, kam mají. Nebo je lze
odevzdat na sběrném dvoře. Nepatří však do kontejnerů na sklo!
Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu např. KLIO, s. r. o..

B
Bakelit
Balicí papír
Barvy
Baterie
Bioodpad

Bioplast
Brýle

Sběrný dvůr či směsný odpad.
Klasický balicí papír do kontejneru na papír, povoskovaný do směsného
odpadu.
Pečlivě uzavřené odnést na sběrný dvůr.
Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad nebo odnést na
sběrný dvůr.
Občan či vlastník nemovitosti na území Jílového u Prahy si může
zažádat o zapůjčení jedné nádoby na bioodpad, případně lze bioodpad
odvézt na sběrný dvůr.
100% bioplast lze kompostovat, ostatní patří do směsného odpadu,
nikoliv do kontejnerů na plast!
Možné odevzdat u některých charitativních organizací, jinak směsný
odpad.

C
CD
Celofán

Žlutý kontejner na plasty.
Směsný odpad.

Cement

Ztvrdlý cement, cementové bloky na sběrný dvůr, v případě většího
množství lze zkontaktovat firmu Obr služby s.r.o., která může zajistit
odvoz vašeho odpadu pomocí transportních kontejnerů
(www.obr-odpady.cz).

Časopisy tištěné na křídovém papíru
Směsný odpad, nepálit v kamnech!
Čistící a prací prostředky
Pečlivě uzavřít a odnést na sběrný dvůr.

D
Deodoranty
Dlaždice a dlažba
Drátěné sklo
Dřevo, dřevotříska
Dráty
Dural

Prázdné plastové obaly do kontejneru na plasty, skleněné do zeleného
kontejneru na sklo, aerosol do směsného odpadu.
Na sběrný dvůr, jedná se o stavební odpad. V případě většího množství
lze zkontaktovat firmu Obr služby s.r.o. (viz. Cement).
Sběrný dvůr, nevhazovat do kontejnerů na sklo!
Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na
elektroodpad.
Sběrný dvůr.

E
Elektrospotřebiče

Eternit

Menší elektrospotřebiče můžete vhodit do červeného kontejneru
na drobný elektroodpad. Elektrospotřebiče lze dovézt také na sběrný
dvůr (není zde podmínkou trvalý pobyt či nemovitost v Jílovém
u Prahy). Elektrospotřebiče lze odevzdat také u prodejce v rámci
zpětného odběru.
Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné
firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F
Filmový materiál

Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak
směsný odpad.
Fotografie
Směsný odpad.
Froté prádlo a ručníky
Směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu využít kontejner
na textil (v Jílovém u Prahy na parkovišti před Normou)

G
Gramodesky
Guma

Směsný odpad.
Směsný odpad.

H
Halogenová svítitidla
Hliník
Hrnce, kastroly a pánve

Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr či směsný odpad.

CH
Chemikálie

Sběrný dvůr.

I
Igelit

Žlutý kontejner na plast.

J
Juta

Směsný odpad.

K
Kabely
Kabelky a tašky

Červené kontejnery na drobný elektroodpad, sběrný dvůr.
Pokud jsou v dobrém stavu, tak do kontejneru na textil
(v Jílovém u Prahy na parkovišti před Normou), jinak směsný
odpad.
Kamenina
Sběrný dvůr, případně směsný odpad.
Kelímky od jogurtů
Žlutý kontejner na plasty.
Kelímky od kávy a nápojů (povoskované) Směsný odpad.
Keramika, keramické dlaždice
Sběrný dvůr, jinak směsný odpad.
Knihy
Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného
odpadu.
Koberce
Sběrný dvůr či velkoobjemové kontejnery na odpad.
Kopírovací papír
Směsný odpad.
Křídový papír
Směsný odpad.
Kožené zboží a kožešiny
Použitelné věci do kontejnerů na textil (v Jílovém u Prahy
na parkovišti před Normou), jinak směsný odpad.
Květináče a truhlíky plastové
Žlutý kontejner na plast.

L
Lednice a mrazáky
Léky a léčiva
Lepenka papírová

Sběrný dvůr (není zde podmínkou trvalý pobyt či nemovitost
v Jílovém u Prahy) nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.
Vrátit do lékárny.
Rozložené krabice do modrého kontejneru na papír. Není
potřeba krabice zbavovat izolep nebo kovových svorek.

Lepidla
Linoleum

Ideálně na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad, jinak směsný
odpad.
Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.
Nepálit ani nevhazovat do žlutých kontejnerů na plast.

M
Magnetofonové kazety a cívky
Žlutý kontejner na plast.
Molitan
Velkoobjemový kontejner na odpad, nebo sběrný dvůr.
Matrace
Velkoobjemový kontejner na odpad, nebo sběrný dvůr.
Mikroten
Žlutý kontejner na plast.
Míče
Směsný odpad.
Mobilní telefon
Červený kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr,
případně u prodejců mobilních telefonů.
Monitory

Červený kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr,
případně u prodejce v rámci zpětného odběru.

N
Nábytek
Sběrný dvůr.
Nápojové kartony (tetrapaky)
Oranžový kontejner, pokud není tak do modrého
kontejneru na papír.
Nerez
Sběrný dvůr.
Novodur
Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých
kontejnerů na plasty neb to je PVC.
Novoplast
Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých
kontejnerů na plasty neb to je PVC.

O
Obálky
Obuv
Oleje potravinářské
Oleje motorové
Ocel

Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Není potřeba
z nich cokoliv odstraňovat.
Ještě použitelnou lze vhazovat do kontejnerů na textil, jinak
směsný odpad.
V PET lahvích či kanystru donést na sběrný dvůr.
Pečlivě uzavřené odnést na sběrný dvůr, nebezpečný odpad.
Sběrný dvůr.

P
Papír
Modrý kontejner na papír.
Papírové kapesníky a utěrky
Směsný odpad.
Piliny
V malém množství je lze kompostovat, jinak směsný odpad.
Plast
Žlutý kontejner na plast, nepatří sem PVC!
Plata papírová od vajec
Směsný odpad (jsou z papíru, který už nelze recyklovat).

Plata plastová od vajec
Plechovky hliníkové
Pleny jednorázové
Plexisklo
Pneumatiky
Počítače a počítačky
Pohlednice
Polystyren
Polyuretan
Porcelán
Pozinkovaný plech
PVC

Žlutý kontejner na plast.
Sběrný dvůr.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr.
V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr.
Červený kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, případně
u prodejce v rámci zpětného odběru.
Směsný odpad, staré pohlednice bez lesklé fotografie možno
do kontejneru na papír.
Žlutý kontejner na plasty.
Sběrný dvůr.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr.
Větší množství na sběrný dvůr, jinak směsný odpad, nepatří
do žlutého kontejneru na plast.

R
Repelenty
Rolety
Ředidla

Na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad, jinak směsný odpad.
Papírové do modrého kontejneru na papír, jinak směsný odpad.
Dobře uzavřené na sběrný dvůr.

S
Sáčky od chipsů, sladkostí
Sádrokarton
Samolepky
Silikony
Silon
Skelná vata

Sklenice
Sklo

Žlutý kontejner na plast.
Sběrný dvůr.
I podklad pod ně směsný odpad.
Směsný odpad.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr, ve větším množství specializovaná firma (např.
KLIO, s. r. o.)

Zelený kontejner na sklo.
Bílé kontejnery na čiré (průhledné) sklo a zelené kontejnery
na barevné sklo.
Stelivo po domácích mazlíčcích
Pokud 100% přírodní, lze jej kompostovat, jinak směsný
odpad.
Suť
Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se
o stavební odpad.
Šanony
Papírové do modrého kontejneru na papír, není potřeba
sundávat kovové části.

T
Tapety
Teflon
Televizory
Teploměry

Směsný odpad.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr (není zde podmínkou trvalý pobyt či nemovitost
v Jílovém u Prahy), nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.
Lékárny.

Textil

Použitelný do kontejneru na textil (v Jílovém u Prahy
na parkovišti před Normou), jinak směsný odpad.
Tonery a inkousty do tiskáren
Zpětný odběr (např. firmy Toner Recycling Service s.r.o.,
či Print Partners)
Tráva posekaná, větve ořezané
Popelnice na bioodpad či sběrný dvůr.
Tuby od zubních past a krémů
Žlutý kontejner na plast.

U
Umakart

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

V
Varné sklo
Směsný odpad.
Vata
Směsný odpad.
Víčka od PET lahví
Nechat la lahvích a spolu s nimi do žlutého kontejneru.
Víčka od zavařenin, kompotů
Směsný odpad, příp. sběrný dvůr.
Víčka z plastu od kávy
Žlutý kontejner na plast.
Videokazety
Žlutý kontejner na plast, není potřeba rozebírat.
Voskový papír
Směsný odpad.

Z
Záclony a závěsy
Zemina

Použitelné do kontejneru na textil, jinak směsný odpad.
Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší
množství pak specializovaná firma (např.: Obr služby s.r.o.,
www.obr-odpady.cz)
Zrcadla
Směsný odpad. Nepatří do kontejnerů na sklo!
Zubní kartáčky a plastové kartáče Žlutý kontejner na plast, jinak směsný odpad.
Žárovky obyčejné
Směsný odpad.
Žárovky úsporné, zářivky Sběrný dvůr.
Železniční pražce
Nutná odborná likvidace. Nepálit!
Železo
Sběrný dvůr, výkupny (např.: Obr služby s.r.o.).

