JAK TŘÍDIT
TŘ
ODPAD

INFORMACE OBČANŮM DOLAN

! PYTLOVÉ TŘÍDĚNÍ POKRAČ
POKRAČUJE !
PROČ TŘÍDIT ODPAD
Ušetříme
Ceny za svoz a ukládání komunálních odpadů se neustále zvyšují, což má dopad
na výši poplatku vybíraného od občanů. Bránit se tomu můžeme
ůžeme tím, že budeme
odpad třídit a vyhazovat tedy méně odpadů do popelnic.

Zlepšíme životní prostředí a své zdraví
Spalováním plastů v kamnech vznikají velice nebezpečné
čné karcinogenní látky, které
se uvolňují v kotelně i komíně. Pálením plastů ohrožujete zdraví vaše i vašich
sousedů. Neničte si tedy zdraví a třiďte odpad.

● Na obecním úřadě si v úředních
edních hodinách ZDARMA vyzvedněte pytle na třídění odpadu.
● Doma třiďte odpad do těchto pytlů. Nezáleží na tom, zda třídíte
t
do barevných pytlů nebo
průhledných. Odpad můžete třídit
ídit i do vlastních pytlů.
pytl Je ale nutné, aby v pytli byly vždy jen
odpady z domácností, které do něj
ěj patří.
patř Tzn. v jednom pytli papír, v jiném pytli plasty atd.
Jinak vám pytel nebude odvezen.
● Každou svozovou středu (1x za 4 týdny) dejte do 7:00 hodin ráno plné a zavázané pytle
před váš dům.
epravky, velké dětské
d
hračky…), velké kartonové krabice můžete
● Větší kusy plastů (židle, přepravky,
položit vedle pytlů, budou též odvezeny.
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Co kam patří?
pat

Chráníme neobnovitelné zdroje
Vytříděné odpady jsou surovinou pro další výroby. Z recyklovaných plastů
se vyrábějí různé stavební prvky, ploty, dlaždice, palety, obaly
obaly, funkční oblečení
pro sportovce. Např. dresy naší hokejové reprezentace na OH byly vyrobeny z PET
lahví.
Kdyby tyto výrobky nebyly vyrobeny z recyklovaných surovin, bylo by na jejich
výrobu nutné spotřebovat neobnovitelné zdroje energie.

Pomáháme ekonomice
S vytříděnými
nými surovinami je nutné provést mnoho výrobních úkon
úkonů, aby se z nich
stal výrobek. Tyto výrobní úkony znamenají práci pro lidi a ččinnost pro firmy.
Surovina vyhozená na skládce již mnoho lidí nezaměstná.

Dodržujeme zákon o odpadech a jeho novelu č. 229/2014Sb.
Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování
ďování složek komunálního
odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů,
ů, skla, kov
kovů a biologicky
rozložitelných odpadů.

Výsledky třídění v Dolanech
● Obec Dolany dosahuje úžasných výsledků v třídění odpadů.
ů.
●
●

Občané Dolan vytřídí téměř 3x více plastů (kg/občan/rok), než je pr
průměr ČR.
Díky těmto výsledkům dostáváme zajímavé finanční odměny
ěny do rozpo
rozpočtu.

POZOR
OD LEDNA BUDE PYTLE SVÁŽET NOVÁ SVOZOVÁ FIRMA

POKRAČUJTE V DŮSLEDNÉM TŘÍDĚNÍ
Ř ĚNÍ DO PYTL
PYTLŮ,
ABY BYLY POTVRZENY NAŠE SKVĚLÉ
ĚLÉ VÝSLEDKY !

PLAST
ANO ☺

Sem patříí

plastové výrobky, plastové obaly, přepravky,
p
plastové sáčky, pytle, nákupní
tašky, kelímky od jogurtů
ů a dalších potravin, fólie, láhve a kanystry od nápojů,
nápoj
pochutin, kosmetiky.

Sem nepatříí

NE

výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny…), elektrické kabely,
plastové obaly znečištěné
č ěné chemickými látkami, oleji apod., plastové díly
s kovovými částicemi,
cemi, textilie z umělých vláken, molitan, stavební polystyren.

Oranžový pytel – NÁPOJOVÉ KARTONY
Sem patříí

ANO ☺

Čisté
isté vícevrstvé kartony od nápojů (krabicové mléko, džus, víno).

Sem nepatříí

NE

Papír, plasty, kov, měkké
ěkké sáčky
sáč např. od kávy a různých potravin.

PAPÍR
ANO ☺

Sem patříí

noviny, časopisy,
asopisy, kancelářský
kancelář
papír, reklamní letáky, krabice z papírové
lepenky, ostatní neznečiště
čištěný papír.

Sem nepatříí

NE

papír znečištěný
ný potravinami či hygienicky závadný (plenky, vložky,
kapesníky),
), papírové obaly s plasty a kovy, celé knihy.

KOVOVÉ OBALY
ANO ☺

Sem patří

plechovky od nápojů,
ů, kovová víčka
ví
od jogurtů a kompotů, prázdné kovové
obaly od kosmetiky, prázdné konzervy od krmiv pro zvířata.
zví

Sem nepatříí

NE

obaly od cigaret, kávy, sušenek, celofán, obaly od jedů,
jed plechovky znečištěné
od barev a ředidel,
edidel, domácí spotřebiče,
spot
vysloužilá elektrická zařízení.

SKLO
Sklo třiďte
te jako doposud do kontejnerů rozmístěných v obci.

