JAK TŘÍDIT ODPAD

ANO

NE
PLASTY α NÁPOJOVÉ KARTONY
ANO

sešlápnuté PET lahve, sáčky a fólie, čisté plastové
obaly od mléka, jogurtů apod., plastové tašky,
stlačené plechovky od nápojů a potravin, zátky od
piva, kovové obaly, prázdné a vymyté plastové obaly
od kosmetiky a čisticích prostředků, džusů
mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích
přípravků, bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky,
novodurové trubky, plastové nádoby od pesticidů,
insekticidů a dalších chemikálií, barev a jiných
nebezpečných látek, nápojové kartony se zbytky
potravin
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity,
knihy, papírové obaly, krabice roztrhané na menší
kusy, balicí papír, obálky

NE

mokrý mastný nebo jinak znečištěný papír, použité
plenky

ANO

barevné i bílé vymyté skleněné láhve, zavařovací
sklenice, tabulové sklo

NE

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla,
zlacená a pokovovaná skla

ANO

biologicky rozložitelné odpady (tráva, listí, plevel,
spadané ovoce, zbytky rostlin, ovoce, zeleniny)
doporučujeme kompostovat na vlastní zahradě a
vzniklý kompost zde také využívat. Tento odpad lze
uložit také do velkoobjemového kontejneru na
sběrném místě.
zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a
jiné biologicky nerozložitelné odpady
použité oblečení, obuv, deky, závěsy, povlečení (vše
čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené
v igelitových pytlích)
oděvy mokré nebo znečištěné, krejčovský odpad,
koberce, matrace

PAPÍR

SKLO
BIOODPAD
UMÍSTĚNÍ - SBĚRNÉ MÍSTO BÍLÁ

NE
ODĚVY A TEXTIL
UMÍSTĚNÍ - PARKOVIŠTĚ
U DOMOVJANKY

ANO

NE

ELEKTRO ODPAD
UMÍSTĚNÍ - V PŘÍZEMÍ BUDOVY
MATEŘSKÉ ŠKOLY BÍLÁ A V
BISTRU

drobné elektrospotřebiče jako jsou kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektronické hračky apod., také baterie a akumulátory

použité baterie
BATERIE
UMÍSTĚNÍ - NA BUDOVĚ
DOMOVJANKY A V BISTRU

nespotřebované léky

LÉKY
UMÍSTĚNÍ – NA BUDOVĚ
DOMOVJANKY

upotřebené potravinářské oleje (po smažení, fritování)
lze ukládat pouze v uzavíratelných PVC obalech (např.
PET láhve)

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE
UMÍSTĚNÍ - SBĚRNÉ MÍSTO BÍLÁ
ŽÁROVKY
UMÍSTĚNÍ – BISTRO A
KONTEJNER
V PŘÍZEMÍ BUDOVY MATEŘSKÉ
ŠKOLY BÍLÁ

KOVOVÉ ODPADY
UMÍSTĚNÍ – SBĚRNÉ MÍSTO
BÍLÁ

použité žárovky

nápojové plechovky, konzervy, uzávěry a víčka od
nápojů apod.

odpad z domácností po vytřídění využitelných složek a
nebezpečného odpadu patří do popelnic a kontejnerů
na směsný komunální odpad

KOMUNÁLNÍ ODPAD
nebezpečný odpad se v obci sbírá 2x ročně v předem
oznámených termínech na jaře a na podzim, lze
odevzdat zbytky rozpouštědel, kyseliny,
fotochemikálie, pesticidy, obaly znečištěné
nebezpečnými látkami, zářivky, výbojky, rozbité
teploměry, léky, zbytky barev, lepidel, olověné
akumulátory, galvanické články, lednice, mrazáky,
televizory, pneumatiky

NEBEZPEČNÝ ODPAD

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD –
ZAJIŠŤUJE NA ZÁKLADĚ
SMLOUVY SBĚRNÝ DVŮR
OSTRAVICE

STAVEBNÍ
ODPAD

nábytek, matrace, koberce, umývadla, obaly větších
rozměrů, tabulové sklo, vany apod.

NE

Likvidaci stavebního odpadu obec
nezajišťuje!
stavební odpad: záchodové mísy, umyvadla, stavební
suť, obklady, dlažba, izolace, okenní rámy, zbytky
cementu, kamení, zemina

Do sběrného místa v obci Bílá smí ukládat kovový odpad, bio odpad, směsný komunální odpad
a potravinářské oleje občané obce Bílá a majitelé nemovitostí na území obce po prokázání se
dokladem o vlastnictví nemovitosti.
Sběrné místo v obci Bílá je monitorováno fotopastí z důvodu zamezení tvorby černých skládek.
Do sběrného dvora v obci Ostravice smí ukládat odpad, na základě smlouvy mezi obcemi, občané
obce Bílá a majitelé nemovitostí na území obce Bílá po předložení platného občanského průkazu.
Majitelé nemovitostí po předložení dokladu o vlastnictví nemovitosti na území obce Bílá.

