Žádám všechny občany, aby do sběrných nádob na tříděný odpad nedávali
odpady, které tam nepatří - jako je například stavební suť, elektroinstalační
odpad, biologický odpad apod. Plastové odpady není nutné dávat mimo sběrné
nádoby, 1x měsíčně je možné ho odevzdávat formou pytlového sběru,
případně přímo v Technických službách Holešov.
Dále Vás žádám o vkládání plastových odpadů do sběrných nádob i do
pytlového sběru navolno, usnadňuje to práci lidem na třídící lince.
A na závěr bych požádal o omezení odhazování nečistot po obci, pro každý
odhozený nedopalek či jízdenku se musí někdo jiný sehnout.
Prostředí kolem sebe si děláme sami.

Plasty
DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU PATŘÍ
•
•
•
•

fólie, igelitové sáčky, plastové tašky
sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů
nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků
obaly od CD, polystyren (menší kusy)

DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ
•
•
•
•
•
•
•

obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků
molitan
podlahové krytiny – lamino, PVC, koberce
kanalizační a vodovodní potrubí
guma, bazénky
ochranné folie po malování a stavebních pracích
pytle od krmiv

Papír
DO MODRÉHO KONTEJNERU PATŘÍ
•
•
•
•

časopisy, noviny, sešity, knihy bez pevné vazby
papírové obaly, krabice, vše z lepenky
obálky s fóliovými okénky
papír s kancelářskými sponkami

DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ
•
•
•
•
•

celé svazky knih s pevnou vazbou
uhlový, mastný, mokrý nebo znečištěný papír
hygienické ubrousky
rulička od toaletního papíru, plata od vajíček
dětské pleny

Sklo
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
•
•
•

barevné sklo a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických i nealko
nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří

Ilustrační fotografie
6. 2. 2019 – sádrokarton v plastech

DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
•
•

keramika a porcelán
zrcadla, autosklo, drátované sklo

•

varné sklo nebo zlacené sklo

6. 3. 2019 – sádrokarton v plastech

11. 3. 2019

13. 3. 2019 – dlažba v plastech

bez komentáře

Antonín Vyňuchal

