Jak správně třídit odpady v Turnově

Město Turnov

Modré nádoby
Výkupny, sběrný dvůr

Žluté nádoby
Sběrný dvůr

Šedé kontejnery
Výkupny, sběrný dvůr

Hnědé nádoby
Kompostárna

Bílé a zelené nádoby
Sběrný dvůr

Popelnice a kontejnery
na směsný odpad

PAPÍR

PLAST

KOVY

BIO

SKLO

SMĚSNÝ ODPAD

Patří sem:
✓✓Noviny, časopisy, letáky
✓✓Knihy
✓✓Brožury
✓✓Katalogy
✓✓Kancelářský
a balicí papír
✓✓Čisté papírové obaly
✓✓Karton a lepenka

Patří sem:
✓✓Sešlápnuté PET lahve
✓✓Sáčky, tašky, fólie
✓✓Plastové obaly
od potravin (kelímky,
vaničky apod.)
✓✓Plastové obaly
od drogerie (mýdlo,
čisticí prostředky,
kosmetika)
✓✓Obaly od CD/DVD
✓✓Strečové fólie

Patří sem:
✓✓Plechovky od nápojů
✓✓Konzervy od potravin
✓✓Hliníková víčka
od jogurtů
✓✓Kovové uzávěry a víčka
✓✓Kovové obaly
od drogerie a kosmetiky
✓✓Alobal

Patří sem:
✓✓Tráva, listí, větve,
hobliny, kůra
✓✓Zbytky z kuchyně
rostlinného původu
✓✓Zbytky ovoce a zeleniny
✓✓Květiny
✓✓Kávové sedliny a filtry
✓✓Čajové sáčky (papírové)
✓✓Hrnkové květiny
včetně hlíny
✓✓Skořápky od vajec
a ořechů
✓✓Staré pečivo

Patří sem:
✓✓Láhve od nápojů
✓✓Zavařovací sklenice
✓✓Flakony
✓✓Tabulové sklo

Patří sem:
✓✓Maso, kosti
✓✓Sáčky z vysavače
✓✓Smetky
✓✓Popel
✓✓Hygienické pomůcky
✓✓Běžné žárovky
✓✓Čisticí utěrky a houby
✓✓Trus zvířat
✓✓Silně špinavé
a mastné obaly

Nepatří sem:
×× Znečištěný papír
×× Voskovaný papír
×× Nápojový karton
×× Papírové kapesníky
a ubrousky
×× Pauzovací papír
×× Uhlový papír (kopírák)
×× Pořadače s kovovými
komponenty

Nepatří sem:
×× Polystyren
×× Linoleum
×× PVC
×× Pryžové výrobky
×× Molitan
×× Videokazety
×× Obaly od olejů
nebo obaly silně
znečištěné zbytky jídla
×× Obaly od nebezpečných
látek

Nepatří sem:
×× Obaly od nebezpečných
látek
×× Plynové lahve
×× Kabely a dráty
×× Elektrozařízení

Nepatří sem:
×× Maso, kosti, oleje a tuky
×× Tekuté a silně mastné
potraviny
×× Cigaretové oharky
×× Smetky
×× Letáky a noviny

Nepatří sem:
×× Porcelán
×× Keramika
×× Drátěné sklo
×× Zrcadla
×× Varné sklo
×× Zářivky a výbojky
×× Běžné žárovky
×× Televizní obrazovky
a monitory

Nepatří sem:
×× Úsporné žárovky
a zářivky
×× Stavební odpad
×× Vyřazená elektronika

Kontejnery na textil
Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

TEXTIL

JEDLÉ OLEJE
A TUKY

Patří sem:
✓✓Vyřazené oblečení
✓✓Párová obuv
✓✓Prostěradla
✓✓Povlečení
✓✓Záclony, závěsy
✓✓Plyšové hračky

Patří sem:
✓✓Zbytky rostlinného oleje
✓✓Použitý olej ze smažení
či fritovacích hrnců
✓✓Ztužené jedlé tuky

Nepatří sem:
Nepatří sem:
×× Špinavý nebo vlhký textil ×× Motorový olej
×× Nepárová obuv
×× Technické oleje,
×× Jakýkoliv jiný odpad
maziva a kapaliny

Kontejnery
Sběrný dvůr

Sběrný dvůr
Prodejny elektro
Nádoba na MěÚ

NÁPOJOVÝ KARTON ZÁŘIVKY, ŽÁROVKY
Patří sem:
✓✓Nápojový karton
✓✓Tetrapak

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr
(občané si hradí sami)

Sběrný dvůr

Červené kontejnery
Sběrný dvůr
Prodejny elektro

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

STAVEBNÍ
ODPADY

OBJEMNÝ
ODPAD

ELEKTROZAŘÍZENÍ
A BATERIE

Patří sem:
✓✓Motorový olej
✓✓Barvy, lepidla
✓✓Rozpouštědla
✓✓Kyseliny
✓✓Hydroxidy, louhy
✓✓Obaly od nebezpečných
látek
✓✓Pesticidy
a jiné agrochemikálie
✓✓Odpady obsahující
dehet
✓✓Tlakové nádoby
vč. hasicích přístrojů
(prázdné)

Patří sem:
✓✓Cihly, tvárnice
✓✓Beton
✓✓Dlaždice, obklady
✓✓Porcelán, keramika
✓✓Zbytky stavebních hmot
(cement, písek apod.)
✓✓Kamenivo
✓✓Sádrokarton, sádra
Přijímáme také
nebezpečné stavební
odpady:
✓✓Eternit, azbest
✓✓Odpady s obsahem
asfaltu

Patří sem:
✓✓Čalouněný nábytek
✓✓Koberce
✓✓Matrace
✓✓Keramika, porcelán
✓✓Zahradní nábytek
✓✓Linoleum
✓✓Tvrdé plasty – kbelíky,
sudy, apod.

Patří sem:
✓✓Kávovary, varné konvice
✓✓Žehličky
✓✓Topinkovače, toustovače
✓✓Fény, holicí strojky
✓✓Elektronické hračky
✓✓Elektronické nářadí
✓✓Pračky, myčky
✓✓Ledničky, mrazničky
✓✓Klimatizace
✓✓Telefony, faxy
✓✓PC, notebooky
✓✓Televize, monitory
✓✓Tužkové a knoflíkové
baterie

Nepatří sem:
×× Jedlé oleje a tuky
×× Výbušniny
×× Radioaktivní materiály
×× Léky

Nepatří sem:
×× Kabely
×× Dřevo, papír, plast
×× Izolace, skelná vata
×× Fólie
×× Lepidla
×× Těsnicí tmely
×× Pytle od stavebních hmot

Nepatří sem:
×× Elektrozařízení
×× Kovy
×× Pneumatiky
×× Stavební odpad
×× Sklo
×× Nebezpečné odpady

Nepatří sem:
×× Úsporné žárovky
a zářivky
×× Samostatné náplně
(chladiva)
×× Nekompletní
elektrozařízení

Patří sem:
✓✓Úsporné zářivky, žárovky
✓✓Klasická žárovky

Sběrný dvůr Vesecko – Turnov, Obchodně-průmyslová zóna Vesecko, tel.: +420 481 312 183 | Kompostárna Malý Rohozec, tel.: +420 731 677 507 (areál za Pivovarem
Malý Rohozec). Podrobnosti o odpadech a provozní době jednotlivých zařízení naleznete na stránkách www.turnovtridi.cz, případné dotazy Vám zodpoví pracovník MěÚ Turnov,
odboru životního prostředí, na telefonu +420 481 366 161. Malá sběrná nádoba na zářivky a žárovky se nachází na MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

