
TŘÍDÍM VE SLATINĚ SPRÁVNĚ PLASTY? 

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na 

kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru 

tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem. 

PLAST patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze 

všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před yhozením. 
Je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto 
kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.    

 

Do kontejnerů na plasty obvykle patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, 

obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, 

balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších 

kusech.  !!! Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin (to je směsný komunální odpad) nebo čistících přípravků, 

obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky (pro tento odpad využíváme 

sběrný dvůr v Horažďovicích)!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Novinka 
Od 14.1. 2018 se vybírá v obci Slatina plast s označením PET samostatně. K tomuto 

účelu si občané mohou vyzvedávat na OÚ označené žluté pytle o objemu 120 l. Kromě 

již zavedených žlutých tašek na plasty jsou pytle určeny pouze pro plasty PET. 

Samostatně vytříděné PET obaly šetří místo ve žlutých kontejnerech (do komunálního 

odpadu vůbec nepatří. Pytle se budou ukládat do sběrné nádoby na OÚ.  

 

A co je vlastně PET?? 

Hlavně PET lahve, jinak vše, co je označeno tímto recyklačním symbolem 

 

   

do PET NESMÍ přijít vůbec plastové trubky, podlahové krytiny, plastové nádoby od olejů, chemikálií, lino, bazény, 

hračky, kabely, polystyren, samolepky, pytle od stavebnin, obaly od chipsů, sáčky od polévek, blistry s papírem (např. 

obaly od hraček), znečištěné kartonové obaly!!!!!! 


