Časté dotazy o nakládání s odpady
Město Jirkov vypracovalo seznam nejčastějších otázek týkajících se nakládání s odpady.

TŘÍDĚNÍ ODPADU:
Sběr plastu a nápojových kartonů:

CO VŠECHNO LZE VYHODIT DO KONTEJNERU NA SBĚR PLASTU?
Do těchto kontejnerů patří odpady z plastu a nápojové kartony, dále různé plastové kelímky,
sáčky, fólie, obaly z plastů, polystyrén + nápojové kartony – tzv. tetra pack. Tento obal je
kombinací papíru, polyethylenu a hliníku.
KAM PATŘÍ SÍŤKA OD ZELENINY?
Celá síťka i s cedulkou je z plastu, proto patří do žlutého kontejneru na plast.
MŮŽU DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU HODIT LINOLEUM?
Ne, linoleum lze odevzdat zdarma na sběrný dvůr
PROČ SE DÁVAJÍ NÁPOJOVÉ KARTONY MEZI PLASTY?
Pokud byste je hodili mezi papír, nedaly by se rozlišit a tak by byl znehodnocen i vytříděný
papír. Nápojové kartony se z plastových odpadů dají dobře vytřídit. Po vytřídění na
jednotlivé druhy putují k dalšímu zpracování do papíren, kde se využívají např. při výrobě
izolačního stavebního materiálu.
JAK MÁM SPRÁVNĚ VYTŘÍDIT PET LÁHVE? MUSÍM Z PLASTOVÝCH LÁHVÍ SUNDAVAT
ETIKETU?
Láhev nesmí být znečištěná chemikáliemi. Prázdné PET láhvi uvolníme víčko, sešlápneme a
víčko utáhneme. Etiketu ponecháme, tyto se již vyrábějí z plastu a proto není nutné je
sundávat.
SMÍM DO KONTEJNERU NA PLAST VYHODIT LÁHEV OD OLEJE?
Láhev od kuchyňského oleje dobře vymyjte saponátem a pak ji můžete dát do kontejneru na
plast. Zamaštěnou láhev do kontejneru nedávejte. Láhev od motorového oleje patří mezi
nebezpečné odpady a proto ji odevzdejte na sběrný dvůr.

CO SE DÁL DĚJE S ODVEZENÝMI PLASTY?
Plasty, které jste odložili do žlutých kontejnerů se svezou svozovou technikou na dotřiďovací
linku, kde se roztřídí na jednotlivé komodity – PET láhve, fólie a pěnový polystyren. Tyto
komodity mají své speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty,
které do plastů nepatří. Na pásech zbude směsný plastový odpad, který je pak spolu
s vytříděnými plastovými komoditami lisován do balíků a odvezen ke zpracování na
recyklační linky.
CO SE VYRÁBÍ Z RECYKLOVANÉHO PLASTU?
Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund, spacích pytlů nebo
se přidávají do koberců. Z fólií se zase vyrábějí fólie a různé pytle – například do
odpadkových košů. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze
vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu nebo protihlukové stěny u
dálnic.

Sběr papíru:

CO VŠE LZE ODLOŽIT DO MODRÉHO KONTEJNERU NA PAPÍR?
Zde odkládejte noviny, časopisy, katalogy, prospekty, papíry, sešity, knihy, neznečištěné
papírové sáčky, lepenky, krabice atd.
CO DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ?
Neodkládejte znečištěný papír, ani nápojové kartony. Nápojové kartony lze uložit do žlutého
kontejneru.
PATŘÍ DO MODRÉHO KONTEJNERU PLATA OD VAJÍČEK NEBO RULIČKY OD
TOALETNÍHO PAPÍRU?
Ne, tento papír je již tolikrát recyklovaný, že již dále nedají recyklací zpracovat.
JAK SE DÁL NAKLÁDÁ S ODPADEM Z PAPÍRU?
Papírové odpady uložené do modrého kontejneru obsahují různorodý papír, který je třeba
roztřídit. Na dotřiďovací lince je tříděn na jednotlivé druhy. Dotřídění papír se lisuje do balíků
a odváží ke zpracování do papírny.

CO SE VYRÁBÍ Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU?
Slisovaný sběrový papír slouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva,
přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až
sedmkrát. Z recyklovaného papíru se vyrábí např. novinový papír, sešity, lepenkové krabice,
obaly na vajíčka nebo toaletní papír.

Sběr skla:

JAK MÁM SPRÁVNĚ VYTŘÍDIT SKLO?
Samotnou láhev vyhazujeme do kontejneru na sklo bez uzávěru. Etiketu ponecháváme.
Plastové víčko patří do kontejneru na plast, kovové víčko vhoďte do popelnice na směsný
odpad.
JAKÉ SKLO MŮŽE DÁVAT DO ZELENÉHO KONTEJNERU NA SKLO?
Patří sem nevratné láhve, sklenice s uzávěrem, láhve od limonád, vína a destilátů, skleničky a
různé lahvičky, tabulové sklo, láhve od nápojů, skleněné nádoby. Do kontejneru nepatří
hliněné nádoby, láhve u umělé hmoty, porcelán nebo keramika.
JAK SE VYUŽÍVÁ SKLENĚNÝ ODPAD?
Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve přetřiďují ručně a jsou z nich odstraněny
největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem,
kde je směs pomocí soustavy drtičů a sít upravena na kvalitu požadovanou zpracovatelem.
Směs ze skla se odváží ke zpracování do skláren.
CO SE VYRÁBÍ Z RECYKLOVANÉHO SKLA?
Upravená směs ze střepů se předá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Ušetří se při tom
jak energie, tak i množství primárních surovin, přičemž sklo se dá takto používat do
nekonečna. Nejčastěji se takto vyrábí opět skleněné obaly či jiné skleněné výrobky.

Sběr elektrozařízení:
LZE NĚKAM ULOŽIT MENŠÍ VYSLOUŽILÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ?
Menší spotřebiče, jako je např. žehlička, toastovač, rádio aj., je možné vhodit do kontejnerů
na elektrozařízení nebo je možné odpad odvést na sběrný dvůr. Na sběrný dvůr lze odevzdat
i větší elektrozařízení, jako je například lednička, pračka aj.

Sběr odpadu ze zeleně:
KAM MOHU ULOŽIT VĚTVE ZE STROMŮ A POSEKANOU TRÁVU, KDYŽ POBLÍŽ MÍSTA,
KDE BYDLÍM NENÍ STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ PRO ODPAD ZE ZELENĚ?
Tento biologicky rozložitelný odpad můžete zdarma odvést do sběrného dvora. Také jsou ve
městě k dispozici kontejnery na bioodpad a to sezónně od března do konce listopadu.
Nejlepší ovšem je, když tento odpad budete kompostovat na své vlastní zahrádce.

SBĚRNÝ DVŮR:

JE VE MĚSTĚ JIRKOV K DISPOZICI SBĚRNÝ DVŮR?
Ano, město Jirkov má k dispozici sběrný dvůr. Adresa: Nový Březenec 704, Jirkov
KAM S VYJETÝM OLEJEM NEBO BARVOU?
Tento odpad má nebezpečné vlastnosti, proto je třeba jej odevzdat na místa k tomuto účelu
určená – tedy na sběrný dvůr.
MŮŽU ODEVZAT NA SBĚRNŮ DVŮR NĚJAKÝ ODPAD ZDARMA?
Ano. Zdarma lze odevzdat téměř všechny druhy odpadu. Platit se musí pouze za stavební
odpad a odpad z podnikání.

SVOZ ODPADU:
JE V POŘÁDKU, ŽE SVOZOVÝ VŮZ SESYPÁVÁ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
DOHROMADY?
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast a sklo) se běžně používá stejná technika
jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Vůz v určené dny objíždí celé město a
zvlášť sváží plasty a v jiném dni zase papír a sklo. Zvlášť se tedy sváží komunální odpad a
zvlášť komunální odpad tříděný. Výjimečně existují případy, kdy k vysypání tříděných odpadů
do směsného odpadu opravdu dojde - a to v případě silně znečištěného tříděného sběru.
Tento znečištěný sběr by znehodnotil i další odpad a tomu lze předejít právě tímto
způsobem.
NEKONČÍ TŘÍDĚNÝ ODPAD NA SKLÁDCE?
Odpady putují na dotřiďovací linku a pak k jednotlivým zpracovatelům. Odpad na skládku
tedy neputuje.
POKUD SE MI ODPAD NEVEJDE DO POPELNICE, KAM HO MÁM DÁT?
I k těmto účelům slouží sběrný dvůr, který je pro občany Jirkova zdarma.
MŮŽU DÁT KOBEREC, LEDNICI NEBO NAPŘ. KŘESLO VEDLE POPELNICE?
NE!!!! Jedná se o přestupek a můžete dostat pokutu. Odpady lze odkládat pouze do
sběrných nádob nebo na místa k tomuto účelu určená – např. sběrný dvůr.
NELÍBÍ SE MI ČASTÝ NEPOŘÁDEK U NÁDOB NA SÍDLIŠTI. CO S TÍM?
Můžete pomoct tím, že nebudete lhostejní a nahlásíte, kdo nepořádek udělal. Můžete
pomoct i tím, že odpad vedle nádoby nedáte, ale odevzdáte ho na sběrný dvůr. Nepořádek
vedle nádob uklízí Krušnohorské služby a.s. v denních intervalech.
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