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SEPAROVAN¯ SBùR 

Aby ze star˘ch v˘robkÛ byly nové!

Sbûrné kontejnery urãené pro tento odpad jsou umístûny na vefiejn˘ch prostranstvích 
a jsou pravidelnû vyprazdÀovány podle stanoveného plánu svozu. Umístûní a velikost
kontejnerÛ se fiídí mnoÏstvím obyvatel, docházkovou vzdáleností a v neposlední fiadû dis-
poziãními a dopravními moÏnostmi ve mûstû. Neexistuje tedy Ïádn˘ právní nárok na 
umístûní sbûrného kontejneru. 

Na následujících stránkách je uvedeno jaké materiály jsou sbírány a do jak˘ch nádob se
ukládají. ProtoÏe jejich zafiazení není vÏdy jednoduché, v odstavci „co nepatfií do …“ jsou
popsány nejãastûj‰í omyly. 

Barevné rozli‰ení kontejnerÛ umoÏÀuje správné zafiazení na první pohled.

BAREVNÉ ROZLI·ENÍ

Separovan˘ sbûr
(sklo bílé, sklo barevné, plasty, nápojové kartony, papír)

Zbytkov˘ odpad

Sbûrn˘ dvÛr odpadÛ 
(objemné, stavební, nebezpeãné, Ïelezn˘ ‰rot, bioodpady)
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PAPÍR - separovan˘ sbûr

Star˘ papír - dÛleÏitá surovina papírenského prÛmyslu

Moderní zpracovatelské postupy v umoÏÀují vyrábût z rÛzn˘ch druhÛ starého papíru zno-
vu velmi kvalitní v˘robky. Vytfiídûn˘ papír se v papírnách vyuÏije jako náhrada suroviny ze
dfieva. Nûkteré v˘robky mohou b˘t ze 100% vyrobeny z recyklovaného papíru, jedná se
napfi. o hygienické v˘robky (toaletní papír). Také karton, lepenka, se‰ity, novinov˘ papír
jsou v dne‰ní dobû vyrábûny z recyklovaného papíru.

Papír, kter˘ se nevytfiídí a zÛstane ve zbytkovém odpadu, se na skládkách rozkládá za
vzniku metanu, kter˘ v˘znamnû pfiispívá ke globálnímu oteplování.

1 TUNA VYT¤ÍDùNÉHO PAPÍRU U·ET¤Í 13 STROMÒ.

Správné tfiídûní

* Kartonové krabice rozloÏte.

* Obaly a vazby knih odstraÀte.

* Papír nesmí b˘t ‰pinav˘, mastn˘, nesmí v nûm b˘t plastové desky, kovové spony a podobnû

Tipy

* Vût‰í kusy kartonu a obalového papíru (napfi. od praãky nebo ledniãky) odevzdejte ve
sbûrném dvofie odpadÛ.
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PAPÍR - tfiiìte správnû!

Ve sbûrném dvofie odpadÛ odevzdávejte pfiedev‰ím noviny, ãasopisy a obaly z kartonu,
lepenky a papíru.

CO PAT¤Í do sbûrového papíru?

kartonové a lepenkové obaly (vlnitá i hladká lepenka) ■ S 
noviny, ãasopisy, katalogy, letáky ■ S
knihy (bez vazby), se‰ity ■ S
papírové obaly ■ S
kanceláfisk˘ papír (z tiskáren, kopírek, faxÛ, obálky) ■ S
papírové sáãky, papírové ta‰ky ■ S
lepenkové obaly od vajec ■ S

CO NEPAT¤Í do sbûrového papíru, ale do ...

zneãi‰tûn˘ papír (mastn˘, mokr˘) ■

nápojové kartony - tetrapak (napfi. obaly od mléka, dÏusÛ apod.) ■ ■

papíry potaÏené fólií (jednodu‰e se zjistí natrÏením) ■

voskovan˘, dehtovan˘ a asfaltovan˘ papír ■

prÛklepov˘ (uhlov˘) a pauzovací papír ■

potahované obaly z mraÏen˘ch potravin ■

tapety ■ ■

fólie, termopapír, nálepky, etikety ■

fotografie a fotopapír, pohlednice ■

hygienick˘ papír (napfi. kapesníky apod.) ■

krabiãky od cigaret s celofánov˘m obalem a vnitfiní fólií ■

■ sbûrn˘ dvÛr odpadÛ
S sbûrna papíru

■ kontejnery na plasty
■ popelnice na zbytkov˘ odpad
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SKLO - separovan˘ sbûr

Staré sklo - dÛleÏitá surovina skláfiského prÛmyslu

Tfiídûním skla u‰etfiíte mnoho surovin a energie. TûÏba skláfisk˘ch pískÛ v˘raznû naru‰uje
ráz krajiny, takÏe tfiídûním skla pomáháte budoucím generacím zachovat nedotãenou pfií-
rodu. Sklo je jednou z nejlépe recyklovateln˘ch surovin, lze jej pouÏívat vlastnû doneko-
neãna. Ze starého skla se ve sklárnách vyrábí nové v˘robky, pfiedev‰ím láhve na nápoje,
zavafiovací sklenice a jiné sklenûné obaly. Vytfiídûné sklo se rozdrtí a pfiidá se do v˘chozí
smûsi k v˘robû nového skla, takto lze nahradit aÏ 90% vstupních surovin. 

SKLO JE SUROVINA, KTEROU JE MOÎNO STÁLE ZNOVU RECYKLOVAT. 

Správné tfiídûní

* Sklenûné obaly dávejte do kontejneru ãisté a zásadnû bez obsahu. 

* Sklenûné obaly s obsahem lékÛ odevzdejte v lékárnû. 

* Dfiíve, neÏ vhodíte láhev a jiné sklenûné obaly do sbûrného kontejneru, odstraÀte uzá-
vûry a zátky. 

* Také lehce zabarvené sklo patfií do barevného skla.

Tipy

* Neodkládejte láhve vedle sbûrn˘ch kontejnerÛ - nebezpeãí zranûní!

* V pfiípadû pfieplnûného kontejneru doneste sklo k dal‰ímu sbûrnému místu.

* Vût‰í mnoÏství skla odevzdejte ve sbûrném dvofie odpadÛ.

* Pfii vhazování skla do kontejnerÛ dodrÏujte noãní klid - od 22:00 do 6:00 hod.

* Sklo nevhazujte prudce - ménû stfiepÛ umoÏÀuje lep‰í následné zpracování.
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SKLO - tfiiìte správnû!

Na sbûr skla jsou urãeny dva sbûrné kontejnery. Do bílého sbûrného kontejneru s nápi-
sem „bílé sklo“ patfií v˘hradnû obaly z ãirého skla; do zeleného sbûrného kontejneru 
s nápisem „barevné sklo“ patfií obaly z barevného skla (zelené, hnûdé sklo).

CO PAT¤Í do kontejnerÛ na sklo?

nevratné láhve (napfi. láhve od vína nebo lihovin) ■ ■■

sklenice bez obsahu potravin (napfi. sklenice od zavafienin, dÏemÛ apod.) ■■ ■

sklenûné obaly (napfi. flakony od parfému) - vÏdy bez uzávûru a obsahu ■■ ■

tabulové sklo a stfiepy ■■

CO NEPAT¤Í do kontejnerÛ na sklo, ale do ...

zrcadla ■ ■

drátûné sklo ■ ■

olovnat˘ kfii‰Èál ■

Ïárovky ■

záfiivky, úsporné Ïárovky Z ■

keramické v˘robky (napfi. hlinûné, porcelánové nebo kameninové) ■ ■

sklenûné nádobí (varné sklo) ■

tvrzené sklo (z dvefií, nábytku apod.) ■

autosklo ■

■ kontejnery na barevné sklo
■■ kontejnery na bílé sklo

■ sbûrn˘ dvÛr odpadÛ
Z zpûtn˘ odbûr
■ popelnice na zbytkov˘ odpad
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PLASTY - separovan˘ sbûr

Plasty - dÛleÏitá surovina textilního a obalového prÛmyslu

Základní surovinou pro v˘robu plastÛ je ropa. Vzhledem k omezen˘m zdrojÛm, vysoké
poptávce a zvy‰ujícím se cenám ropy, získává tfiídûní a recyklace plastÛ na v˘znamu. Z vy-
tfiídûn˘ch PET láhví se vyrábí nové láhve a jiné obaly, dále napfi. vlákna do v˘plnû bund 
a spacákÛ nebo se pfiidávají do kobercÛ. Z fólií (sáãkÛ a ta‰ek) se opût vyrábûjí fólie a rÛz-
né pytle, napfi. na odpady. Pûnov˘ polystyren se pfiidává do stavebních v˘robkÛ (cihel 
apod.). Ze smûsi plastÛ lze vyrábût odpadkové ko‰e, zahradní nábytek, palety, zatravÀo-
vaní dlaÏbu, protihlukové stûny apod.

PLASTY - PRO SKLÁDKU P¤ÍLI· CENNÁ SUROVINA 

Správné tfiídûní

* Plastové obaly ukládejte zásadnû bez obsahu (zbytky nápojÛ a potravin).

* Plastové láhve vhazujte co moÏná nejvíce stlaãené (napfi. je se‰lápnûte).

* Nevhazujte obaly od olejÛ, barev a jin˘ch chemikálií - jedná se o nebezpeãn˘ odpad!

* V˘robky z PVC (linoleum, novodurové trubky) do sbûru plastÛ nepatfií. Komplikují re-
cyklaci plastÛ, protoÏe obsahují chlór. Nûktefií v˘robci bohuÏel pouÏívají PVC i na obaly
potravin. Obaly z PVC jsou oznaãeny znaãkou: nebo

Tipy

* Uzávûr nasaìte aÏ po stlaãení (se‰lápnutí) láhve - tak v kontejneru zabere nejménû místa.

* Na obalech zboÏí najdete informaci z jakého materiálu je obal vyroben.

* Pûnov˘ polystyren odevzdejte ve sbûrném dvofie odpadÛ.

* UpfiednostÀujte nápoje ve vratn˘ch obalech.
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PLASTY - tfiiìte správnû!

Do Ïlut˘ch sbûrn˘ch kontejnerÛ s nápisem „plasty“ patfií pfiedev‰ím PET láhve, fólie, 
polystyren a dal‰í nezneãi‰tûné plastové obaly.

CO PAT¤Í do kontejnerÛ na plasty?

PET láhve od nápojÛ ■

plastové obaly od potravin ■

láhve a obaly od ãistících prostfiedkÛ a kosmetiky ■

plastové sáãky a ta‰ky ■

balící fólie ■

plastové kanystry ■

polystyren ■

obaly od CD ■

nápojové kartony (tetrapaky) ■

CO NEPAT¤Í do kontejnerÛ na plasty, ale do ...

zneãi‰tûné plasty ■

obaly se zbytky potravin ■

hraãky ■

obaly z PVC ■

podlahové krytiny (linoleum) ■

trubky (novodur), hadice ■ ■

kabely ■

pryÏové v˘robky (guma) ■ ■

textilie ■ ■

CD, diskety, kazety ■

■ kontejnery na plasty

■ sbûrn˘ dvÛr odpadÛ
■ popelnice na zbytkov˘ odpad
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NÁPOJOVÉ KARTONY - separovan˘ sbûr

Nápojové kartony - dÛleÏitá surovina papírenského prÛmyslu

Nápojové kartony (tetrapaky) mají pro úãely recyklace jednu základní nev˘hodu - jsou
kombinovány z více materiálÛ, vût‰inou se jedná o papír, plastovou fólii a hliníkovou fó-
lii. Na druhou stranu je z dÛvodÛ pevnosti pouÏit papír natolik kvalitní (dlouhá vlákna),
Ïe se jeho recyklace vyplatí. Moderní technologie v papírnách dokáÏí papír oddûlit od 
ostatních materiálÛ a následnû jej zpracovat do nového kartonu. Dal‰ím zpÛsobem vyu-
Ïití je podrcení cel˘ch nápojov˘ch kartonÛ a jejich lisování do stavebních desek (napfi. 
izolaãních).

NÁPOJOVÉ KARTONY OBSAHUJÍ NEJKVALITNùJ·Í PAPÍR!  

Správné tfiídûní

* Nápojové kartony se sbírají do Ïlut˘ch kontejnerÛ (spoleãnû s plasty)

* Nápojové kartony zcela vyprázdnûte a vypláchnûte je trochou studené vody.

* Pfied vhozením do kontejneru jej rozloÏte a stlaãte (pfiípadnû se‰lápnûte).

Tipy

* Nápojové kartony mÛÏete odevzdat také ve sbûrném dvofie odpadÛ.

* Není nutné odtrhávat plastové uzávûry.
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ZPùTN¯ ODBùR

Co v‰e nemusí skonãit jako odpad.

V˘robci a dovozci nûkter˘ch v˘robkÛ mají ze zákona povinnost postarat se o nû i po skon-
ãení jejich Ïivotnosti. Tito v˘robci a dovozci si náklady na recyklaci a zne‰kodnûní zapoãí-
távají do jejich ceny. Pokud Vám takov˘ v˘robek doslouÏí odevzdejte jej proto bezplatnû
u prodejce tohoto v˘robku. Druhou moÏností je odevzdat tyto v˘robky ve sbûrném dvo-
fie odpadÛ. Mûsto tuto sluÏbu pro obãany zaji‰Èuje nad rámec zákona.

V souãasné dobû se jedná o tyto v˘robky:

* elektrozafiízení z domácností 1)

* pneumatiky 

* oleje (napfi. motorové, pfievodové a mazací) 

* baterie a akumulátory 

* záfiivky a v˘bojky 

1)  v‰echny druhy elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojÛ jako jsou ledniãky, praãky, el. spo-
ráky, TV, monitory, Ïehliãky, poãítaãe, tiskárny, elektrické hraãky, elektrické náfiadí, fritézy,
vysou‰eãe vlasÛ, rádia, vysavaãe, telefony, hodiny, kopírovací pfiístroje, kuchyÀské pfiístro-
je, videorekordéry, mobilní telefony, klávesnice, CD pfiehrávaãe, váhy apod.
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ZBYTKOV¯ ODPAD

Zbytkov˘ odpad - dejte popelnici aÏ zbytek!

Do zbytkového odpadu (tzv. smûsného komunálního odpadu) nepatfií odpady, které jsou
oddûlenû sbírané a vyuÏitelné. Za zne‰kodnûní zbytkového odpadu mûsto platí vysoké 
finanãní ãástky a zejména z toho se odvíjí i v˘‰e poplatkÛ za odpady pro obãany. Je tedy
rozumné, aby se obãané snaÏili mnoÏství tohoto odpadu co nejvíce omezit.

ZBYTKOV¯ ODPAD - âÍM MÉNù, TÍM LÉPE!

Správné tfiídûní

* Nikdy nevhazujte nebezpeãné odpady nebo látky - ohroÏují zdraví a Ïivotní prostfiedí.

* Nikdy nevhazujte hork˘ popel - nebezpeãí vznícení!

* Nikdy nevhazujte stavební odpady!

* Nevhazujte tekuté odpady!

* Objemné odpady odevzdejte na sbûrném dvofie odpadÛ.

Tipy

* Je moÏné se vyhnout nepfiíjemnému zápachu. Vyhazujte odpad v dobfie uzavfien˘ch sáã-
cích a dbejte na to, aby odpadky nepadaly vedle popelnice.

* Neznámé, neidentifikovatelné látky (pokud moÏno s obalem) odevzdejte ve sbûrném
dvofie odpadÛ.
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ZBYTKOV¯ ODPAD - ukládejte správnû!

Pro zbytkov˘ odpad slouÏí popelnice, které jsou pravidelnû odváÏeny svozovou firmou.

CO PAT¤Í do popelnice?

odpad z kuchyní a pfiípravy jídel (pokud nekompostujete) ■ ■

zbytky potravin Ïivoãi‰ného pÛvodu (kosti, maso) ■

zneãi‰tûné obaly ■

smetí ■

popel (studen˘) ■

Ïárovky ■

pytle z vysavaãe ■

dámské vloÏky, pleny, hygienické potfieby ■

roztrhané/ silnû zneãi‰tûné textilie, boty ■

hraãky ■

CD, diskety, kazety ■

PVC ■

CO NEPAT¤Í do popelnice, ale do ...

stavební suÈ ■

nebezpeãn˘ odpad ■

tráva, listí, vûtve ■ ■

papír a karton ■ S
sklo ■ ■■

plasty ■

nápojové kartony ■

kovy ■

elektrospotfiebiãe Z ■

pneumatiky Z ■

baterie a akumulátory Z ■

záfiivky a v˘bojky Z ■

staré léky L

■ popelnice na zbytkov˘ odpad
■ sbûrn˘ dvÛr odpadÛ
■ kontejnery na barevné sklo
■■ kontejnery na bílé sklo
■ kontejnery na plasty
■ domácí kompostování
S  sbûrna papíru
Z  zpûtn˘ odbûr
L  lékárna
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BIOODPAD - domácí kompostování

Bioodpad - cenná surovina pro v˘robu kvalitního hnojiva - kompostu

Více neÏ 40% komunálních odpadÛ tvofií bioodpady. Pokud bioodpad zÛstane souãástí
zbytkového odpadu, tak se následnû rozkládá na skládkách. Rozkladem bez pfiístupu kys-
líku (hnitím) vznikají nebezpeãné v˘luhy a pfiedev‰ím skleníkové plyny (metan, CO2), kte-
ré zpÛsobují globální oteplování. Z bioodpadu je moÏné vyrobit kvalitní kompost, aÈ uÏ 
v prÛmyslové kompostárnû nebo v men‰ím mnoÏství tzv. domácím kompostováním.
Kompostování je proces pfii kterém dochází k rozkladu bioodpadu za pfiístupu vzduchu
pomocí bakterií, plísní a kvasinek. Navrácení bioodpadu do pÛdy ve formû hnojiva (kom-
postu) je dÛleÏité pro udrÏení kvality pÛdy. 

VYROBTE SI Z BIOODPADU VLASTNÍ KOMPOST 

Správné tfiídûní

* Pokud máte zahradu, mÛÏete si zaloÏit vlastní kompost.

* Bioodpady shromaÏìujte v samostatné nádobû nebo je pfiímo ukládejte na domácí
kompost.

* Nádobu na bioodpady pravidelnû vyprazdÀujte.

Tipy

* Pro vût‰í pohodlí a eliminaci zápachu lze pouÏít speciální kompostovatelné sáãky, kte-
ré lze kompostovat s odpadem. 

* Pokud máte vût‰í mnoÏství bioodpadÛ, pfiedev‰ím trávy, listí a vûtví odevzdejte je ve
sbûrném dvofie odpadÛ.
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BIOODPAD - kompostujte správnû!

Kompostovat mÛÏete na volné hromadû nebo v kompostéru (plastovém, dfievûném).
SnaÏte se, aby v kompostu byla co nejpestfiej‰í skladba bioodpadÛ a materiál pokud moÏ-
no promíchejte (vlhk˘ se such˘m, „zelen˘“ s „hnûd˘m“ apod.), vût‰í kusy (pfiedev‰ím
dfievní hmoty) nasekejte nebo podrÈte.
Do spodu kompostu patfií hrub‰í materiál (nasekané vûtve), kter˘ zajistí provzdu‰Àování
kompostu. K rychlej‰ímu nastartování rozkladu bioodpadÛ, mÛÏete pfiidat chlévsk˘ hnÛj.
Pfiidáním zeminy se organická hmota naváÏe na jílovité materiály, vzniká tak kvalitní hu-
mus. Kompost by mûl b˘t udrÏován dostateãnû vlhk˘ (ne promáãen˘). Správnû zaloÏen˘
kompost se zaãne do dvou dnÛ po zaloÏení zahfiívat na teplotu pfies 50°C. V této fázi do-
chází k hygienizaci kompostu (zniãí se semena plevelÛ, choroboplodné zárodky).
Hromadu po 1 aÏ 2 mûsících pfiehoìte a promíchejte (nemusí se dûlat u kompostérÛ),
kompost je hotov˘ asi po 6 mûsících. Pokud se chcete zapojit do domácího komposto-
vání, více informací získáte napfi. na internetu (www.ekodomov.cz).

CO PAT¤Í do domácího kompostu?

odpad z kuchyní a pfiípravy jídel rostlinné povahy ■

listy a naÈ ze zeleniny ■

slupky citrusov˘ch plodÛ, banánové slupky ■

jádfiince, pecky z ovoce ■

skofiápky z vajíãek a ofiechÛ ■

zbytky peãiva a obilovin ■

kávová sedlina (i s filtrem), ãajové sáãky ■

odpady ze zahrady (tráva, listí, plevel) ■

podrcené (posekané) vûtve ■

hnÛj z chovu drobn˘ch zvífiat ■

slepiãí trus ■

hobliny, piliny, kÛra ■

popel ze dfieva ■

CO NEPAT¤Í do kompostu, ale do ...

zbytky jídel Ïivoãi‰né povahy (kosti, maso) ■

trus a podest˘lky masoÏrav˘ch zvífiat (psi, koãky) ■

kmeny a vût‰í vûtve ■

nebezpeãn˘ odpad ■

papír a karton ■ S

■ domácí kompostování
■ popelnice na zbytkov˘ odpad
■ sbûrn˘ dvÛr odpadÛ
S  sbûrna papíru
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Sbûrn˘ dvÛr odpadÛ

Znojmo, Dob‰ická Tel.: 515 242 652

Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 18:00
So 8:00 - 14:00

Komu je sbûrn˘ dvÛr odpadÛ urãen

* ObãanÛm mûsta Znojma, ktefií prokáÏí trvalé bydli‰tû ve mûstû Znojmû (napfi. po
pfiedloÏení obãanského prÛkazu).

* Fyzick˘m a právnick˘m osobám oprávnûn˘ch k podnikání na katastrálním území
mûsta Znojma, ktefií zde mÛÏou odevzdat své odpady zpoplatnûné podle aktuál-
ního ceníku.

* ObãanÛm âeské republiky, ktefií zde mohou odevzdat pouÏité elektrospotfiebiãe
a elektronické pfiístroje.

Tipy a informace t˘kající se sbûrného dvora odpadÛ

* Pfiedem roztfiídûn˘ materiál Vám ‰etfií dobu ãekání

* Stavební suÈ je na sbûrném dvofie pfiijímána pouze v omezeném mnoÏství (1 m3 )
na ãíslo popisné. Nad toto mnoÏství bude zpoplatnûna.

Charakteristika sbûrného dvora

Mnoho odpadÛ není sbíráno ani prostfiednictvím separovaného sbûru ani jej nelze uklá-
dat do popelnice, proto je pro Vás otevfien sbûrn˘ dvÛr odpadÛ. Ve sbûrném dvofie jsou
pfiipraveny velkoobjemové kontejnery na nejrÛznûj‰í odpad, jako jsou stavební sutû, 
objemn˘ odpad, bioodpad, dfievo, Ïelezn˘ ‰rot apod. 

V areálu sbûrného dvora jsou sklady, kde mÛÏete odloÏit ‰irokou ‰kálu odpadÛ, pfiede-
v‰ím vyfiazené elektrospotfiebiãe a nebezpeãné odpady (baterie, akumulátory, záfiivky).
Sklady jsou urãeny také pro hofilavé a kapalné nebezpeãné odpady (barvy, fiedidla, lepid-
la, oleje apod.). Odpady jsou zde ukládány oddûlenû do oznaãen˘ch sbûrn˘ch nádob.

Na sbûrném dvofie odpadÛ mÛÏete odevzdat také barevné kovy, papír, sklo, plasty, 
nápojové kartony, pûnov˘ polystyren apod.

O místech uloÏení jednotliv˘ch druhÛ odpadÛ budete informováni obsluhou sbûrného
dvora.
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Sklady a kontejnery ve sbûrném dvofie odpadÛ

Sklad nebezpeãn˘ch odpadÛ (hofilav˘ch a kapaln˘ch odpadÛ)
barvy, fiedidla, lepidla, oleje, textilie a obaly zneãi‰tûné tûmito látkami

Sklad vyfiazen˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení
ledniãky, praãky, el. sporáky, TV, monitory, Ïehliãky, poãítaãe, tiskárny, elektrické hraãky,
elektrické náfiadí, fritézy, vysou‰eãe vlasÛ, rádia, vysavaãe, telefony, hodiny, elektronika
automobilu, kopírovací pfiístroje, kuchyÀské pfiístroje, videorekordéry, mobilní telefony,
klávesnice, CD pfiehrávaãe, váhy apod.

Objemné odpady
star˘ nábytek, koberce, linoleum, lakované dfievo, dfievotfiíska

Stavební odpady (recyklace)
cihly, beton, betonové nebo pálené ta‰ky, omítka

Bioodpady
tráva, listí

Dfievo
vûtve, kmeny, nelakované a jinak povrchovû neupravené dfievo - trámy, desky, prkna, fo‰-
ny, stfie‰ní latû, (bez kování a hfiebíkÛ)

Îelezn˘ ‰rot
v‰echny druhy Ïelezného odpadu: trubky, tyãe, dráty, plechovky pfiíp. v˘robky, které ob-
sahují Ïelezné kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, náfiadí apod.

Barevné kovy
v‰echny druhy barevn˘ch kovÛ: mûì, hliník, olovo, zinek, cín a jejich slitiny mosaz, bronz,
dural pfiíp. v˘robky, které obsahují barevné kovy, jako jsou kabely, dráty, kování, armatu-
ry, zámky, hliníkové nádobí apod.

Bílé sklo

Barevné sklo

Plasty

Karton a papír
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Seznam odpadÛ

Akumulátory Z ■

Armatury ■

Asfalt ■

Autosklo ■

Barevné kovy (mûì, hliník ...) ■

Barvy ■

Baterie Z ■

Beton ■

Bojlery Z ■

Boty ■

Brzdové destiãky ■

Brzdové kapaliny ■

Cartridge do tiskáren (prázdné) ■ ■

CD pfiehrávaãe Z ■

CD, diskety, kazety ■

Cihly ■

âajové sáãky ■ ■

âasopisy ■ S

âistící tkaniny ■

De‰tníky ■

Detergenty ■

DlaÏdice ■

Drátûné sklo ■

Dráty ■

Dfievo ■

Dfievotfiíska ■

Dvefie ■

Elektrické kotle Z ■

Elektrické nástroje Z ■

Elektrické pfiístroje Z ■

Elektrické sporáky Z ■
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Elektronick˘ ‰rot ■

Eternit ■

Faxy Z ■

Fény Z ■

Fólie ■ ■

Fo‰ny ■

Fotky/ fotografick˘ papír ■

Fotoaparáty Z ■

Fotochemikálie ■

Fritézy Z ■

Guma (pryÏ) ■

Hadice ■ ■

Heraklit ■

Hlinûné v˘robky ■ ■

Hnojiva (umûlá) ■

Hodiny Z ■

Hraãky ■

Hraãky (elektronické) Z ■

Hrnce ■

Hfiebíky (spojovací materiál) ■

Hygienické potfieby (kapesníky, pleny, vloÏky) ■

Chemikálie a chemické pfiípravky ■

Chladniãky Z ■

Igelit ■ ■

Instalaãní trubky ■

Izolaãní materiály ■

Jízdní kola ■

Kabely ■

Kameninové nádobí ■ ■

Kameny ■

Kapesníky ■

Karton ■ S

Katalogy ■ S
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Kávová sedlina (i s filtrem) ■ ■

Kelímky od jogurtu ■

Keramické nádobí ■ ■

Klávesnice Z ■

Klimatizaãní zafiízení Z ■

Kmeny stromÛ ■

Knihy (bez umûlohmotné vazby) ■ S

Koberce ■

Koãárky ■

Kompostovateln˘ odpad ■ ■

Konzervy (bez obsahu) ■

Kopírky Z ■

Kosti ■

Kotle ■

Kování ■

Kovové obaly ■

Kovové tlakové nádoby (prázdné) ■

Kovov˘ ‰rot ■

KoÏené v˘robky ■ ■

Krabiãky od cigaret ■

KuchyÀské pfiístroje Z ■

KÛra ■ ■

Kvûtináãe (keramické) ■ ■

Kvûtináãe (plastové) ■ ■

Kyseliny ■

Láhve sklenûné (bez uzávûru a obsahu) ■■ ■

Láhve plastové (bez obsahu) ■ ■

Laky ■

Léky L

Lepenka ■ S

Lepidla ■

Letáky ■ S

Linoleum ■
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Listí ■ ■

Malta ■

Matrace ■

Mikrovlnné trouby Z ■

Mobilní telefony Z ■

Molitan ■ ■

Mrazniãky Z ■

Nábytek ■

Nákupní ta‰ky (plastové) ■

Náfiadí ■

Nemrznoucí kapaliny ■

Noviny ■ S

Novodur ■

Obálky ■ S

Obalové fólie ■

Obaly na vejce z lepenky ■ S

Obaly na vejce z umûlé hmoty ■

Obaly od CD ■

Objemné odpady ■

Odûvy ■

Okenní sklo ■■ ■

Okna (rámy) ■

Oleje (motorové, pfievodové, mazací) Z ■

Olejové a jiné filtry ■

Olovnat˘ kfii‰Èál ■

Omítky ■

Ovoce ■ ■

Papír ■ S

Pefií ■

Pesticidy ■

Piliny, hobliny ■ ■

Plastové kanystry ■ ■

Plastové kryty ■ ■
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Plastové nádobí ■ ■

Plechovky od barev ■

Plechovky od lakÛ ■

Plechovky od nápojÛ ■

Plechovky od olejÛ ■

Pleny ■

Plotry Z ■

Pneumatiky Z ■

Poãítaãe Z ■

Podest˘lky masoÏrav˘ch zvífiat ■

Podlahové krytiny ■

Pohlednice ■

Pohovky ■

Pokojové rostliny ■ ■

Polystyren ■ ■

Popel (studen˘) ■

Porcelánové nádobí ■

Porcelánové WC mísy, umyvadla ■

Postele ■

Potahované obaly z mraÏen˘ch potravin ■

Praãky Z ■

Prkna ■

Prospekty ■ S

Pryskyfiice ■

Pfiíbory, noÏe ■

PVC ■

Pytle (textilní) ■

Rádia Z ■

Rozpou‰tûdla ■

¤ezané kvûtiny ■ ■

Sáãky (plastové) ■

Sáãky z vysavaãÛ ■

Se‰ity (bez umûlohmotné vazby) ■ S
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Skenery Z ■

Sklenûné flakony od kosmetiky (bez obsahu a uzávûru) ■■ ■

Sklenûné nádobí (varné sklo) ■

Sklenûné nádoby (bez obsahu a uzávûru) ■■ ■

Sklenûné obaly od lékÛ (bez obsahu a uzávûru) ■■ ■

Sklenice od potravin (bez uzávûru a obsahu) ■■ ■

Skofiápky od vajec ■ ■

Slupky od banánÛ ■ ■

Smûsn˘ komunální odpad ■

Smetky ■

Sporáky (plynové) ■

Spreje (Fe i Al nádobky) ■

Stavební materiály na bázi sádry ■

Stavební materiály obsahující azbest ■

Stavební suÈ ■

Stfie‰ní latû ■

Stfie‰ní ta‰ky ■

Su‰iãky na prádlo Z ■

Svítidla Z ■

·amot ■

·tûrk ■

Tapety ■ ■

Telefony Z ■

Televize Z ■

Teplomûry ■

Termopapíry ■

Tetrapaky (nápojové kartony) ■ ■

Textilie ■

Tiskárny Z ■

Tonery (prázdné) ■ ■

Tráva ■ ■

Trus masoÏrav˘ch zvífiat ■

Tuky ■
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Tvárnice ■

Tvrzené sklo ■

Umûlohmotné kbelíky ■ ■

Umûlohmotné kelímky ■ ■

Umûlohmotné láhve ■ ■

Umûlohmotné nádoby ■ ■

Umûlohmotné pytle ■ ■

Umûlohmotné tuby ■ ■

Umûlohmotné uzávûry ■ ■

Úsporné Ïárovky Z ■

Váhy Z ■

Vakuové obaly ■ ■

Vazelína ■

Vûtve ■ ■

Videorekordéry Z ■

Vlasy ■

Vosky ■

V˘bojky Z ■

Vysavaãe Z ■

Zahradní odpad (kompostovateln˘) ■ ■

Záfiivky Z ■

Zásady (louhy) ■

Zbytky potravin (rostlinného pÛvodu) ■ ■

Zbytky potravin (Ïivoãi‰ného pÛvodu) ■

Zelenina (zbytky) ■ ■

Zemina ■ ■

Zrcadla ■ ■

Îárovky ■

Îehliãky Z ■

Îidle ■
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Legenda:

Kontejnery na barevné sklo ■

Kontejnery na bílé sklo ■■

Kontejnery na plasty ■

Sbûrn˘ dvÛr odpadÛ ■

Sbûrna papíru S

Zpûtn˘ odbûr Z

Lékárna L

Domácí kompostování ■

Popelnice na zbytkov˘ odpad (SKO) ■

KONTAKTY
Pro v‰echny dotazy t˘kající se odpadÛ, separovaného sbûru 
a sbûrného dvora odpadÛ vyuÏijte:

.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
se sídlem: Dob‰ická 10a, 669 02 Znojmo
zastoupená: Mgr. Josefem Esterkou, jednatelem
Iâ: 63472341
kontaktní osoba: Katefiina Klimtová, vedoucí oddûlení sluÏeb zákazníkÛm

Josef Zábraha, vedoucí provozu svozu odpadÛ

Provozní doba:  Po-Pá:   07:00 - 16:00 hod.

Tel.: 515 242 652
Fax: 515 225 832

E-mail: znojmo@asa-cz.cz
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INFORMACE PRO PODNIKATELE
Nûkteré základní povinnosti pÛvodcÛ odpadÛ (podnikatelÛ)

JAK S ODPADY NAKLÁDAT:
- zajistit pfiednostní vyuÏití odpadÛ - za urãit˘ch okolností je moÏné je vyuÏít pfii vlastní ãin-

nosti, nebo je pfiedat k vyuÏití jinému podnikateli jako tzv. „druhotnou surovinu“ - pozor!
odpady musí mít stejné vlastnosti jako pÛvodní surovina, kterou nahrazují

- zabezpeãit odpady pfied neÏádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem - nesmí
podléhat povûtrnostním vlivÛm, nesmí k nim mít pfiístup Ïádné cizí osoby ...

- odpady pfiedávat pouze oprávnûné osobû - pfied pfiedáním odpadÛ se musí pfiesvûd-
ãit, Ïe se opravu jedná o osobu oprávnûnou, které pfiedává i základní popis odpadu

DAL·Í POVINNOSTI:
- odpady tfiídit a zafiazovat podle druhÛ a kategorií - odpady jsou nebezpeãné, nebo 

ostatní. KaÏd˘ odpad má pfiidûlen ‰estimístn˘ kód (katalogové ãíslo odpadu)

- vést prÛbûÏnou evidenci odpadÛ - zpÛsob vedení evidence je stanoven (kaÏdá provo-
zovna vede svoji vlastní evidenci odpadÛ, kaÏd˘ druh odpadu musí b˘t veden samo-
statnû, musí obsahovat váhové mnoÏství, komu byl pfiedán ...)

- plnit ohla‰ovací povinnost - pokud za kalendáfiní rok vznikne pÛvodci víc neÏ 50 kg ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ, nebo 50 t ostatních odpadÛ, musí do 15. 2. následujícího roku
zaslat hlá‰ení na Mûstsk˘ úfiad Znojmo, odbor Ïivotního prostfiedí na pfiedepsaném 
formuláfii.

- souhlas k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady musí mít kaÏd˘ pÛvodce, kterému budou
vznikat nûjaké nebezpeãné odpady - Rozhodnutí na základû Ïádosti vydá Mûstsk˘ úfiad
Znojmo, odbor Ïivotního prostfiedí, pokud má pÛvodce víc neÏ 100 t nebezpeãn˘ch od-
padÛ, vydá toto rozhodnutí Krajsk˘ úfiadu Jihomoravského kraje Brno, odbor Ïivotního
prostfiedí (doprava nebezpeãn˘ch odpadÛ nepodléhá souhlasu).

- Nebezpeãné odpady musí b˘t oznaãeny identifikaãním listem nebezpeãn˘ch odpadÛ
- jedná se o pfiedepsan˘ formuláfi!

- Pfii pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ musí b˘t vozidlo vybaveno evidenãním listem pro
pfiepravu nebezpeãn˘ch odpadÛ - jedná se o pfiedepsan˘ formuláfi ve více vyhotove-
ních. Jeho doruãení je stanoveno vyhlá‰kou.

- PÛvodce odpadÛ je odpovûdn˘ za nakládání s odpady do doby jejich vyuÏití nebo
odstranûní, pokud toto zaji‰Èuje sám jako oprávnûná osoba, nebo do doby jejich
pfiedání oprávnûné osobû. Za dopravu odpadÛ odpovídá dopravce. - PÛvodce musí
vÏdy prokázat, co s odpady udûlal!



* Sbûr, svoz a odstranûní komunálních odpadÛ 

* Sbûr a svoz vyuÏiteln˘ch sloÏek odpadÛ (papír,

sklo, plasty)

* Recyklace odpadÛ, v˘roba alternativního paliva

* Mobilní sbûr nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch

odpadÛ

* Programy ekologické v˘chovy

* Ekonomicko - ekologické poradenství pro obce

* Komplexní zabezpeãení odpadového hospodáfiství

pÛvodce

* Strojní a ruãní ãi‰tûní místních komunikací, chodní-

kÛ, parkovi‰È a jin˘ch zpevnûn˘ch ploch

* Opravy a údrÏba vozovek

* Odtahová sluÏba

* ÚdrÏba silniãní vegetace (seãení trávy)

* Dopravní znaãení

- Nástfiik vodorovného dopravního znaãení

- MontáÏ zpomalovacích prahÛ

- MontáÏ nového svislého dopravního znaãení

SPOLEHLIV¯ PARTNER MùST A OBCÍ
V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ
A KOMUNÁLNÍCH SLUÎEB 

.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o., Dob‰ická 10a, 669 02 Znojmo
tel.: 515 242 652, fax: 515 225 832, e-mail: znojmo@asa-cz.cz, www.asa-cz.cz

Service for the Future
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