
Příroda je bohatá a všecko, co je v ní, patří všem.                                                                                          
Nečekejme až ,,ostatní…“, ale začněme sami u sebe.   

Průměrný občan české republiky ročně vyprodukuje kolem 250 kg domovního 
odpadu.  Pokud však odpad třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů,umožníte 
tak recyklaci více než třetiny tohoto množství … 

Kam tedy s odpadem v tomto  regionu ? 
Občané každé obce by měli mít k dispozici  kontejnery na tříděný odpad, do 
kterých budou jednotlivé druhy odpadů vhazovat.  

Modrý kontejner  - papír  

Patří sem: kancelářský papír, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, 
papírové obaly, sešity ,….. 
 
Nepatří sem: mokrý, mastný či jinak znečištěný papír, voskovaný papír, použité 
plenky a hygienické potřeby  / toto vše patří do směsného odpadů, tedy do popelnice/  
 

Zelený  kontejner –   sklo  (bílý kontejner je určen na bílé sklo)  

Patří sem:  láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo 
 
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné sklo  /patří do směsného 
odpadu/  
 

Žlutý  kontejner  -  plasty  

Patří sem: Pet lahve (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, 
polystyrén  
 
 
Nepatří sem: plastové obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, 
barvy, podlahové krytiny,…)  
 
 
Směsný odpad patří do popelnice  
 
Dávejte sem obaly od potravin, textil, popel z uhlí, voskovaný papír, vyřazené 
drobné předměty, porcelán, drátěné sklo, žárovky, zbytky masa a kostí, smetí, 
keramika, zrcadla, použité pleny a hygienické potřeby, stolní oleje a tuky, použité 
papírové kapesníky a ručníky,….)  
 
 



Nápojové kartóny 

Nápojové kartóny (krabice od mléka, džusů a stolního vína)  jsou ,,specifickým“ 
typem odpadu.  Skládají se  z více materiálů.                                                                                                      

Bohužel kontejnery speciálně na tyto obaly se vyskytují  málokde.  V některých 
obcích mají občané  k dispozici oranžové pytle, do kterých je mohou vhazovat.  
Někde je jejich sběr realizován společně s plasty či papírem a pak jsou na 
dotříďovaní lince vytříděny. Tedy, pokud je na modrém či žlutém kontejneru 
umístěna oranžová samolepka s obrázkem a nápisem nápojové kartóny, můžete je 
sem ukládat. Nezapomeňte je vypláchnout malým množstvím vody a stlačit, jako 
PET lahve.  

Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr je zařízení, které může občan, ale i firma využít k uložení odpadů 
velkoobjemových, biologicky rozložitelných, ale  i odpadů nebezpečných. 

Co vše lze  dávat na sběrný dvůr?  

• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně atd.), podlahové krytiny 
(linolea, koberce), umyvadla, apod.  

• Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, 
hrnce apod.  

• Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva…  

• Sklo, papír, lepenka, plasty, polystyrén, textil, dřevo  

• Zpětný odběr použitých výrobků: elektrozařízení pocházející z domácnosti 
(ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia atd.), galvanické články a baterie, 
výbojky a zářivky, pneumatiky 

• Nebezpečný odpad  (nebezpečnými odpady se rozumí prošlé léky, oleje a 
tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací přípravky, 
pesticidy, zářivky, autobaterie, pneumatiky, ledničky…)  

Co nelze odkládatna sběrný dvůr?  

• běžný komunální odpad ukládaný do popelnic 

 

 

 



Sběrný dvůr  Česká Skalice 

Adresa   Zelená, 552 03 Česká Skalice  

Provozní doba  Středa: 13 – 18 hodin (v zimě pouze do 16 hodin)  

Sobota: 8 – 12 hodin  

Telefon: 491 451 111  - Technické služby msta Česká Skalice 

604 918 790 – Obsluha sběrného dvora                                                                                          

 

Občané města zde mohou uložit  odpad zdarma. Musí se však obsluze sběrného 
dvora prokázat místem trvalého pobytu v České Skalici nebo předložením dokladu 
o zaplacení svozu komunálního odpadu. 

Vzhledem k tomu, že odpad musí být uložen do určených nádob pod dozorem 
obsluhy sběrného dvora, jsou sem postupně vpouštěny maximálně dva vozy. 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU v České Skalici v roce 2009  proběhne v 
sobotu 4.dubna a  12. září.  

Mimo tyto dny lze nebezpečný odpad odevzdat ve sběrném dvoře ve dnech 4. 
července a  5. prosince  maximálně do 1 m3  bezplatně. Větší množství za úplatu a po 
dohodě zlikvidují technické služby města.  

 

 

Sběrný dvůr  Náchod 

 

Adresa Bílkova 196 , 547 01 Náchod   (areál technických služeb)                                                                                

Provozní doba  Letní období:   Pondělí, středa: 6 – 18 hodin,    Sobota:  8 – 12  hodin 

Zimní období:  Pondělí, středa: 6 – 17 hodin      

Telefon:  491 433 068 – spojovatelka                                                                                 

 
Občané Náchoda mohou odkládat objemné a nebezpečné odpady zdarma. 
Rovněž tak se provádí zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů (televize, 
monitory, počítače, chladící zařízení a drobné spotřebiče, zářivky a výbojky) zdarma. 
 
2x ročně  se organizuje  svoz nebezpečných a objemných odpadů z příměstských 
částí  Náchoda a to v měsících dubnu a říjnu. 
 
 
 
 
 



Sběrný dvůr Jaroměř  

 
Adresa Areál Na Valech , 551 01  

Provozní doba  Letní období: Pondělí, středa, pátek:  8 – 18 hodin, sobota: 7 – 12 hodin  

Zimní období: Pondělí, středa, pátek: 8 – 15:30 hodin, sobota: 8 – 11:30 hod 

Telefon: 491 812 296                                                                                    

 
 
Kam  ještě  s elektroodpadem v České Skalici ?  
 
Krom sběrných dvorů lze  drobný  vyřazený elektroodpad  zanést do sběrné nádoby, umístěné 
 
- v  Regionálním informačním centru na Husově náměstí   v České Skalici  
 - ve vstupních prostorách firmy DLNK, s.r.o ., taktéž v České Skalici .  
 
Kam s použitými bateriemi?  
 
Použité baterie lze taktéž zanést do sběrné nádoby v  Regionálním informačním 
centru na Husově náměstí  v České Skalici  
 
 


