PYTLOVÝ SBĚR V TIŠNOVĚ
Již od roku 2011 mají občané možnost zapojit se do systému pytlového sběru. Jak systém funguje,
se dozvíte z následujících otázek a odpovědí:
1. Jaké odpady lze odevzdat do žlutého pytle na PLASTY, v jaké kvalitě a čistotě?
PLASTY
PET láhve zmačkané, sešlápnuté a zpět zatažené víčkem (všechny barvy včetně víček a etikety),
fólie (např.: strečové, mikrotenové, polyethylénové nebo jiné obalové fólie), igelitové tašky, kelímky,
ale i obaly od aviváží, šamponů, rostlinných olejů – bez zbytků olejů a mastnoty, atd.
K označení obalů nebo výrobků z plastů se používají tříšipkové trojúhelníkové symboly s číslem, které
určují druh materiálu použitého při jejich výrobě: 1 PET (polyethylen-tereftalát), 2 HDPE (polyethylen
vysoké hustoty), 3 PVC (polyvinylchlorid), 4 LDPE (polyethylen nízké hustoty), 5 PP (polypropylen),
atd. Plasty je nutné odevzdávat čisté, bez zbytků potravin (není bezpodmínečně nutné vymývat,
popřípadě stačí vytřít ubrouskem, který vyhodíme do směsného odpadu). Mezi PLASTY v rámci
tohoto systému nepatří samozřejmě obaly od nebezpečných látek, jako jsou například motorové oleje,
chemikálie, barvy. Dále sem nepatří plasty z elektrozařízení (ty je nutné odevzdat kompletní na místa
k tomu určená), plasty z aut, trubní systémy (novodurové a odpadní trubky), podlahoviny, rozměrné
plasty – např. zahradní nábytek, bazény, polystyren či plastová skluzavka apod. (tento odpad je třeba
odevzdat na sběrném dvoře). Do výčtu nepatří také obuv, textil a jiné druhy odpadu.
NÁPOJOVÝ KARTON
Obaly od mléčných výrobků, vín, džusů, atd. (tzv. Tetrapaky). Obal je vyroben z více materiálů:
81 C/PAP, 84 C/PAP/ALU.
DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ – pouze drobné kovové obaly
Plechovky od potravin (konzervy), nápojové plechovky, kovové obaly od kosmetiky (např. od laku na
vlasy) a jiné kovové obaly jako například kovové tuby od krémů, hliníková víčka od jogurtů apod.
Nevhazujte elektroodpad (tužkové baterie aj.), obaly znečištěné zbytky potravin, tuků a chemickými
látkami. V žádném případě nevhazujte nože, kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek.
2. Jaké odpady lze odevzdat do modrého pytle na PAPÍR, v jaké kvalitě a čistotě?
PAPÍR
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Krabice je dobré natrhat, aby zbytečně nezabíraly místo.
Do modrého pytle nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na
sběrný dvůr), mokrý, voskový, uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze
už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
3. Kde mohu pytle vyzvednout?
Zájemci o pytlový sběr si mohou vyzvednout pytle na oddělení komunálních služeb při MěÚ Tišnov
(na radnici, v přízemí vlevo, č. dveří 221). Na domácnost je k dispozici 50 pytlů/rok na každou položku.
4. Jak uložím vytříděný odpad?
U vytříděného plastu a papíru minimalizujte objem a vhoďte do příslušného pytle.
5. Kam a kdy odpady předat?
Termíny svozů pytlů jsou k dispozici na internetových stránkách města a proběhne cca 13 x za rok,
každé 4 týdny. Naplněné pytle položíte před svou nemovitost nebo na sídlištích vedle kontejnerů
nejpozději v den svozu ráno 6:30. Pytle můžete také zavézt v průběhu měsíce přímo na sběrný dvůr.

