Milí přátelé,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a poděkovat za čas a energii, kterou věnujete třídění odpadu.
Informační leták, který držíte ve svých rukou, představuje jakýsi základní a přehledný návod, jak
správně třídit a ukládat odpad, který každý den vzniká v našich domácnostech, a jak se vyvarovat
některých nepřesností či omylů při třídění těchto odpadů. Dozvíte se jaké typy odpadu můžete
v Karlštejně třídit, do kterých nádob daný odpad patří/nepatří, kde se nádoby na jednotlivé typy
odpadů na území Karlštejna nalézají.
V současné chvíli je možné třídit a ukládat následující typy odpadu:
-

plast a nápojové kartony
papír
sklo
kov
textil
tuky a oleje
bio odpad
elektro odpad

Plast
Plastový odpad je ukládán do žlutých kontejnerů umístěných v separačních hnízdech na území
Karlštejna (vizte schéma na konci letáku)
Do žlutého kontejneru patří
sešlápnuté PET lahve
plastové nádoby a kelímky
sáčky a folie, plastové tašky
čisté obaly od mléka, jogurtů a ostatních
mléčných výrobků
prázdné obaly od kosmetiky, čistících prostředků
nápojové kartony – vypláchnuté krabice od
mléka a džusů
menší kousky pěnového polystyrenu

Do žlutého kontejneru nepatří
bakelit
PVC, linoleum
pneumatiky
novodurové trubky
plastové obaly od chemikálií, olejů a barev
znečištěné obaly

Papír
Papírový odpad je ukládán do modrých kontejnerů umístěných v separačních hnízdech
Do modrého kontejneru patří
Do modrého kontejneru nepatří
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, mastný, mokrý či jinak znečištěný papír
sešity, papírové obaly
krabice (roztrhané či sešlapané)
voskový a uhlový papír
balící papír, lepenka
použité pleny či kuchyňské utěrky
kancelářský papír, obálky

Sklo
Sklo je ukládáno do zelených kontejnerů umístěných v separačních hnízdech
Do zeleného kontejneru patří
bílé a barevné sklo
vymyté sklenice, lahve, zavařovací sklenice
tabulkové sklo

Do zeleného kontejneru nepatří
drátěné sklo, autosklo
zrcadla
keramika a porcelán

Kov
Drobný kovový odpad je ukládán do šedých kontejnerů umístěných v separačních hnízdech
Do šedého kontejneru patří
nápojové plechovky a plechovky od potravin

Do šedého kontejneru nepatří
obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými
látkami, např. od barev

obaly od spotřebního zboží
drobné kovové předměty a ostatní drobný
kovový odpad
Rozměrnější kovový odpad je možno ukládat do modrého kontejneru v areálu Sboru dobrovolných
hasičů před garáží – je důležité, aby se jednalo o kovový odpad vytříděný – příklad – kovový rám postele
lze do tohoto kontejneru uložit, není však možné uložení matrace.
Textil
Textil je ukládán do bílých kontejnerů umístěných v separačních hnízdech
Do bílého kontejneru patří
oděvy – nepoškozené, uzavřené v igelitovém
pytli nebo tašce
obuv - nepoškozená, uzavřené v igelitovém pytli
nebo tašce
kabelky, batohy - funkční
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté
přkrývky, polštáře, deky
záclony, závěsy, látky
hračky – čisté, nepoškozené

Do bílého kontejneru nepatří
znečištěný a vlhký textil
matrace
koberce

Tuky a oleje
Tuky a oleje jsou ukládány do červených nádob umístěných v separačních hnízdech
Do červené nádoby patří
Do červené nádoby nepatří
použité potravinářské tuky a oleje v uzavřených jakékoliv jiné potraviny či předměty (červená
plastových nádobách
popelnice neslouží k ukládání komunálního
odpadu)

Bio odpad – rostlinný odpad - tráva
Bio odpad - tráva/listí je ukládán do kontejneru přístupného každé pondělí od 15.00 do 18.00 hod,
kontejner je umístěn v areálu Zámečnictví Zeman vedle č.p. 186. Kontakt Václav Sklenář (721 518 080)
Elektro odpad
Elektro odpad je možno ukládat v areálu Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v zadní části parku na plato
či do begu na stejném místě. V rámci programu „RECYKLUJTE S HASIČI" je možné ukládat velké bílé
spotřebiče - pračky, lednice (bez potravin), mrazáky (bez potravin), sporáky, boilery atp. Dále lze
ukládat veškerou elektroniku a malé domácí spotřebiče – mikrovlnné trouby, televize, monitory, PC,
atp. Zároveň bychom rádi upozornili, že do elektro odpadu nepatří: akumulátory (všech druhů),
zářivkové trubice a výbojky.
S velkými spotřebiči lze vjet do parku zadními vraty, sběrné místo je pro vjezd otevřeno kdykoliv.
Případné dotazy zodpoví někdo z hasičů – Josef Čvančara (724 181 494), Miloslav Tůma (770 131 464)
či Petr Pospíšil (737 123 750).
Pneumatiky
Rádi bychom poukázali na skutečnost, že zakoupením pneumatik automaticky platíte za jejich recyklaci
– proto je ideální použité pneumatiky odevzdávat na místa zpětného odběru – bezplatně. Více
informací a adresy míst zpětného odběru naleznete na www.eltma.cz
Umístění separačních hnízd na území městyse Karlštejn
umístění
plast
papír
sklo
kov
textil
nádraží
X
x
X
Vosinov - SVS
X
X
X
X
X
Krupná
X
X
X
Za nádražím
X
X
X
Úřad
X
X
X
X*
X
Parkoviště
X
X
X
Kemp
X
X
X
X
Krabina
X
X
X
X*
Hrad
X
X
V Hlubokém
x
X
X
x
*nádoby objednány – v nejbližší době budou umístěny do určených separačních hnízd

oleje/tuky
x
-

V případě jakýchkoliv dotazů, postřehů či připomínek ohledně odpadového hospodářství – systému
svozu a likvidace odpadu, umístění nádob, atd – neváhejte kontaktovat místostarostu městyse Petra
Webera na tel. čísle 603 215 835 nebo na e-mailové adrese mistostarosta2@obeckarlstejn.cz. Více
informací naleznete také na webových stránkách městyse Karlštejn v sekci Úřad – Odpadové
hospodářství (https://www.mestys-karlstejn.cz/urad/odpadove-hospodarstvi/)
Děkujeme, že třídíte a pomáháte tím efektivnímu nakládání s odpady a splnění recyklačních cílů,
které samosprávám ukládá nová odpadová legislativa platná od 1.1.2021

vedení městyse Karlštejn

