
Informace k tříděnému odpadu v obci Chleny 
 

V rámci zákonných povinností provozujeme ve Chlenech i tříděný sběr využitelných složek 

komunálních odpadů.  Díky tomu obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a 

následného využití odpadů z obalů. A řádně tohoto nároku využívá. 

Cílem tohoto dokumentu je podat občanům v obci Chleny informace o tříděných neboli 

recyklovatelných složkách odpadů. 
 

K tomuto účelu máme vytvořené SBĚRNÉ HNÍZDO tříděných odpadů u OBECNÍHO OBCHODU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak správně třídit jednotlivé složky odpadu? Co patří a nepatří do kontejneru? 
Zjistíme díky níže uvedeným ZNAČKÁM či SYMBOLŮM na obalech. 

 

 

 

 

Polyetylén tereftalát: PET lahve, polyesterové tkaniny, některé obaly od mléčných 

nápojů.  

Víčka ani etikety netřeba odstraňovat. 

 

Tvrdý polyetylén: Velmi odolný tvrdý plast. Obaly od čisticích prostředků, šamponů, 

sprchových gelů, kanystry, víčka od PET lahví. 

 

Měkký polyetylén: Jedná se o měkký plast. Igelitové tašky, fólie, většinu etiket z PET 

lahví. Obaly od sušenek. 

 

Polypropylen: Pružný a odolný plast. Plastové obaly od kečupů, hořčice, tuby (zubní pasty, 

krémy). 

 

Polystyren: Bílý pěnový/křehký polystyren: Tácky od masa, ovoce a zeleniny, izolace, 

                    ochrana zboží.   

                    Tmavý/tuhý polystyren: nápojové kelímky, plastové nádobí, misky, obaly 

                                       od elektroniky. 

 

 Ostatní: Několik druhů plastů dohromady. Recyklace je složitá. Nicméně vhazujte do žlutých 

 kontejnerů. Většinou se jedná o obaly používané v potravinářství (kávy, sladkosti). 

 

Do kontejnerů na plasty nepatří: 

PVC (lino, instalatérské trubky, některé hračky a lékařské nástroje), guma, molitan  

 

 

 

Vlnitá/hladká papírová lepenka: Součást balení nábytku, elektrospotřebičů a klasické 

kartonové krabice. 

 

Ostatní papír: Označení dalších papírových výrobků, které je možné v ČR recyklovat. 

 

Do kontejnerů na papír nepatří: 

kopíráky, pauzovací papír, mastný papír, celofán, použité tapety, použité kapesníky a ručníky 

PAPÍR – modrý kontejner 

PLASTY – žlutý kontejner 



 

 

 

Bílé sklo: Průhledné lahve. Sklenice od kompotů, zavařenin nebo nápojů. 

Barevné sklo: Lahve od piva, minerálek, tabulové sklo. 

 

 

Do kontejnerů na sklo nepatří: 

plexisklo, autosklo, vodní sklo, zrcadla, drátěné sklo, porcelán, kamenina, varné sklo  

 

 

 

 

Vícevrstvé obaly: Klasické obaly na bázi TetraPack, jde o směs papíru, 

polyetylenu a hliníku. 

 

  

 
 

 

   Kovové odpady z domácností: Plechovky od potravin, nápojové plechovky, nádoby 

     od kosmetiky, hliníková a kovová víčka (ta, která se dají „zmuchlat“), zátky, sponky, 

    hřebíky, alobal, tuby a všelijaké hliníkové a železné předměty, ostatní kovové obaly. 

   Hliník lze zmuchlat, ohnout, roztrhnout. 

  

 Do kontejnerů na kovy nepatří: 

plechovky od barev a nebezpečných látek, domácí spotřebiče, elektro, předměty se zbytky potravin, 

pokovené obaly, které nejdou zmuchlat do kuličky (některá víčka od jogurtů, obaly od jednorázových 

šamponů či kosmetiky, obaly od polévek, masoxů, másla, čajů …)  
 

 

Co patří a nepatří do kontejnerů zjistíme i z informačních samolepek umístěných přímo 

na kontejnerech na tříděný odpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem osvěty o tříděném sběru komunálních odpadů je snížit produkci domovního 

odpadu, který končí jako směsný komunální odpad v našich popelnicích, respektive na 

skládkách. 

 

Obec Chleny v roce 2017 naplno rozjede projekt na separaci biologicky rozložitelných 

složek ve směsném komunálním odpadu, od tohoto projektu obec očekává další snížení 

množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce Chleny. 

 
Vypracoval: Vladimír Novák, zastupitel obce 

KOVY – šedivý kontejner 

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžový kontejner 

SKLO – zelený kontejner 


