
A
ALOBAL

AKUMULÁTORY

AKVÁRIA

AUTOVRAK

AUTOSKLO

AZBEST

B
BAKELIT

BALICÍ PAPÍR

BARVY

BATERIE

BIOODPAD

BIOPLAST 

BRÝLE

BLISTRY

 jako 

 Sběrné nádoby na kovy. Popř. sběrný dvůr.

 Sběrný dvůr, specializované firmy. 

 Kontejner na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr.

 Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, autovrakoviště. 

 Sběrný dvůr, specializované autoservisy. NE do zelených 

zvonů na sklo!

 Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Nelámat, 

nedrtit, prostě co nejméně s ním hýbat, aby se předešlo uvolnění částic do 

ovzduší. 

 jako 

 Sběrný dvůr nebo směsný odpad. 

 Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný 

(nebo znečištěný) do směsného odpadu. 

 Zbytky barev do sběrného dvora, kde jej uloží jako nebezpečný 

odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace! 

 Sběrný dvůr, červené kontejnery na elektroodpad. Zkuste 

dobíjecí baterie. Tím snížíte množství baterií, které vyhazujete. 

 Kompost. Pokud se rozhodnete, že se již jedná o odpad, tak 

hnědé nádoby na bioodpad. Nádoby jsou v sídlištních i rodinných 

zástavbách.

100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) 

směsný odpad. NE do žlutého kontejneru na plast! 

 Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad. 

 Plata od léků, bonbonů (plast slepený s hliníkem) směsný odpad. 

C
CD

CELOFÁN

CEMENT

CIGARETY

ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU

ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY

D
DEODORANTY

DLAŽDICE A DLAŽBA

DRÁTĚNÉ SKLO

DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA

DRÁTY

DURAL

E
ELEKTROSPOTŘEBIČE

ETERNIT

 jako 

 Směsný odpad. 

 Směsný odpad. 

 Ztvrdlý cement nebo cementové bloky na skládky, které 

přijímají stavební odpad. 

 Popelník. Směsný komunální odpad.

 Směsný odpad. Nepálit 

v kamnech! 

 V obalu na sběrný dvůr, kde jej uloží 

jako nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad.

 jako
 V plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve 

skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu. 

 Skládky, které přijímají stavební odpad.

 Sběrný dvůr. NE do skla!

 Sběrný dvůr.

 Sběrný dvůr. Kabely apod. možno do kontejneru na elektroodpad. 

 Sběrný dvůr. 

 jako
 Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný 

dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru. 

 Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit 

odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu. 

KAMKAM

S
 N

ÍM
?

S
 N

ÍM
?

KDYŽ SE NĚKDY NAD NĚJAKÝM KUSEM 

ODPADU NEBO NEPOTŘEBNOU VĚCÍ 

ZAMYSLÍTE, URČITĚ VÁS NAPADNE 

TA VĚČNÁ OTÁZKA. A SICE

KDYŽ SE NĚKDY NAD NĚJAKÝM KUSEM 

ODPADU NEBO NEPOTŘEBNOU VĚCÍ 

ZAMYSLÍTE, URČITĚ VÁS NAPADNE 

TA VĚČNÁ OTÁZKA. A SICE

A PRÁVĚ PROTO VÁM ZDE NABÍZÍME UŽITEČNÉ INFORMACE O TOM, KAM S ČÍM:
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KELÍMKY OD JOGURTŮ

KELÍMKY OD KÁVY, PIVA A DALŠÍCH NÁPOJŮ

KERAMIKA, KERAMICKÉ DLAŽDICE

KNIHY

KOBERCE

KOPÍROVACÍ PAPÍR

KOSMETIKA

KRABIČKY OD CIGARET

KRÉMY

KŘÍDOVÝ PAPÍR

KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY

KVĚTINÁČE PLASTOVÉ

L
LEDNICE A MRAZÁKY

LÉKY A LÉČIVA

Obaly od léků

LEPENKA PAPÍROVÁ

LEPIDLA

LINOLEUM

M
MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY

MOLITAN

MATRACE

MIKROTEN

MÍČE

MOBILNÍ TELEFON včetně baterie

MONITORY

N
NÁBYTEK

NÁPOJOVÉ KARTONY

 apod. Žlutý kontejner na plasty. 

 (POVOSKOVANÉ) 

Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu. 

 Směsný odpad, sběrný dvůr. 

 Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného 

odpadu. 

 Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. 

 Směsný odpad. 

 Plast do plastu, sklo do skla, hliník do směsného odpadu, 

nebo kontejnery na kov. Tlakové kovové nádoby do směsného odpadu. 

Zbytky nechejte v nádobách – nevypouštějte do kanalizace.

 Směsný odpad. 

 V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla. 

Kovové do šedého zvonu na kovy. 

 Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy 

tištěné na křídovém papíře. 

 Pokud je použitelné, tak kontejner na 

textil. Jinak směsný odpad. 

 Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky 

a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu. 

 jako 

 Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. 

 Do lékáren. Nesplachovat do WC, to raději směsný 

odpad.  podle materiálu do kontejnerů na tříděný odpad. 

 Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat 

izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat. 

 Sběrný dvůr – nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný. 

 Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Nepálit! NE do kontejneru na plast!

 jako
 Směsný odpad. Sběrný dvůr. 

 Sběrný dvůr. Směsný komunální odpad.

 Velkoobjemový odpad – sběrný dvůr. 

 Žlutý kontejner na plast. 

 Do brány nebo do směsného odpadu.

 Kontejner na drobný elektroodpad, 

u operátora nebo prodejce, popř. pro charitu. Do sběrného dvora jako 

elektroodpad i s nabíječkou.

 Sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru. 

 jako 

 Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr. 

 (TETRAPACK) Modrý kontejner na papír.

F
FILMOVÝ MATERIÁL

FOTOGRAFIE

FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY

G
GRAMODESKY

GUMA

H
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA

HLINÍK

HOBRA

HOUBIČKY A ŽÍNKY

HRNCE, KASTROLY A PÁNVE

CH
CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY

CHEMIKÁLIE

I
IGELIT

INFEKČNÍ ODPAD

J
JUTA

K
KABELY

KABELKY A TAŠKY

KAMENINA

 jako
 Je možno odevzdat ke zpracování ve 

specializovaných firmách. Jinak směsný odpad. 

 Směsný odpad. Staré fotografie bez lesklého povrchu 

možno do kontejneru na papír.

 Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný 

odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

 jako
 / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru. 

 Směsný odpad. 

 jako
 Kontejnery na svítidla (Ekolamp) ve sběrném 

dvoře. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky také ve sběrném dvoře.

 Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných 

míst, popřípadě se někdy sbírá ve školách. 

 Sběrný dvůr. 

 Směsný odpad. 

 Sběrný dvůr. Popřípadě směsný 

odpad. 

 jako
 Sběrný dvůr. Menší 

do kontejneru na kovy.

 Nebezpečný odpad, na sběrný dvůr. Nevylévat do 

záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace! 

 jako
 Žlutý kontejner na plast. 

 Specializované firmy. Infekční odpad z domácností 

pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po 

předchozí domluvě). 

 jako
 Směsný odpad. 

 jako 

 Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr. 

 Pokud v dobrém stavu, tak kontejner na použitý 

textil. Jinak směsný odpad. 

 Směsný odpad, sběrný dvůr. 
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RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU ČI KUCHYŇSKÝCH UTĚREK

ŘEDIDLA

S
SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ

SÁDROKARTON

SAMOLEPKY

SILIKONY

SILON

SKELNÁ VATA

SKLENICE

SKLO

STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH

STŘELIVO

SUŤ

ŠANONY

T
TAMPONY

TAPETY

TEFLON

TELEVIZORY

TEPLOMĚRY

TÉROVÝ PAPÍR

TEXTIL

TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN

TRÁVA POSEKANÁ

TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ

TUKY Z KUCHYNĚ

U
UHYNULÁ ZVÍŘATA

UMAKART

 

Směsný odpad. NE do modrého kontejneru na papír, jedná se totiž 

o poslední fázi recyklace, stejně jako papírová plata od vajec. 

 Dobře uzavřená do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. 

Nevylévat do odpadu! 

 jako 

 Žlutý kontejner na plasty. 

 Sběrný dvůr. 

 i podklad samolepky do směsného odpadu. 

 Směsný odpad. 

 Směsný odpad. 

 Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším 

množství specializovaná firma. 

 Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu. 

 Kontejnery (zvony) na sklo na stanovištích nebo ve sběrném dvoře. 

 Zabalit a směsný odpad.

 Specializované firmy. 

 Specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad. 

Skládky přijímající stavební odpad, např. Depos v Horní Suché. 

 Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat 

kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu. 

 jako 

 Směsný odpad. 

 Směsný odpad. 

 Směsný odpad. 

 Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce. 

 Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají. 

S rtuťovými teploměry zacházet opatrně! 

 Sběrný dvůr. 

 Sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Nepoužitelný nebo 

zašpiněný textil do směsného odpadu. 

 Zpětný odběr, některé 

kontejnery na elektroodpad. Sběrný dvůr.

 Kompost, hnědé bionádoby, sběrný dvůr. 

 Směsný komunální odpad. Tuby 

mohou obsahovat hliníkovou vrstvu, navíc ve většině z nich zůstává pasta.

 Do PET lahve, uzavřít a do sběrného dvora nebo na 

kontejnerových stanovištích černo-oranžové nádoby na jedlé tuky a oleje.

 jako 

 Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte 

na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 metrů od zdroje pitné vody. 

 Směsný odpad nebo sběrný dvůr. 

NEREZ

NOVODUR

NOVOPLAST

O
OBÁLKY

OBUV

OLEJE

OLEJE MOTOROVÉ

OCEL

P
PAPÍR

PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY

PILINY

PLAST

PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC

PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC

PLECHOVKY

PLENY JEDNORÁZOVÉ

PLEXISKLO

PNEUMATIKY

POČÍTAČE A POČÍTAČKY

POHLEDNICE

POLYSTYREN

POLYURETAN

PORCELÁN

POZINKOVANÝ PLECH

PVC

R
REPELENTY

ROLETY

 Sběrný dvůr nebo šedé zvony na kovy.

 Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých 

kontejnerů na plasty. Nepálit.

 Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých 

kontejnerů na plast. 

 jako 

 Obyčejné i okénkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich 

cokoli odstraňovat. Z bublinkových obálek patří vnitřní část do plastu.

 Ještě použitelnou je možno vhodit do kontejneru na použitý textil. 

Jinak směsný odpad. 

 (potravinové) Do PET lahve, uzavřít a do sběrného dvora nebo na 

kontejnerových stanovištích černo-oranžové nádoby na jedlé tuky a oleje.

 Sběrný dvůr – nebezpečný odpad.

 Sběrný dvůr. Menší kusy do kontejneru na kov nebo do sběrny. 

 jako 

 Modrý kontejner, sběrna. 

 Směsný odpad. 

 V malém množství do hnědých nádob na bioodpad. 

 Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Z PET 

lahví je vhodné odstranit víčka a sešlápnout je. 

 Směsný odpad. Modrý kontejner na 

papír ne, jelikož se jedná už o poslední fázi recyklace. 

 Žlutý kontejner na plast. 

 (alu) Šedé kontejnery na kov/hliník nebo sběrný dvůr. 

 Směsný odpad – zabalené do igelitu. Nepálit. 

 Sběrný dvůr. 

 V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr. 

NE do lesa!

 Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, 

prodejce. 

 Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé vrstvy možno 

do kontejneru na papír. 

 Žlutý kontejner na plasty. Pozor! Stavební polystyren 

může obsahovat zpomalovače hoření – nebezpečný odpad. 

 Sběrný dvůr, směsný odpad. 

 Směsný odpad 

 Sběrný dvůr. Šedé kontejnery na kovy.

 Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad.

 jako 

 Sběrný dvůr – nebezpečný odpad. Nevylévat do 

kuchyňského odpadu ani WC! 

 Pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad. 
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Z
ZÁCLONY A ZÁVĚSY

ZEMINA

ZRCADLA

ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE

ŽÁROVKY OBYČEJNÉ

ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE

ŽELEZO

 jako 

 Sběrný dvůr, kontejnery na textil. 

 Zeminu z květináčů je možné vysypat do hnědé nádoby na 

bioodpad. Větší množství pak specializovaná firma nebo skládky, kde 

tento odpad přijímají.

 Směsný odpad. 

 Žlutý kontejner na plasty.

 Směsný odpad. 

 Sběrné kontejnery Ekolampu na sběr-

ném dvoře.

 Nutná odborná likvidace – nebezpečný odpad! 

 Sběrné suroviny nebo sběrný dvůr (zde však ne za úplatu).

V
VARNÉ SKLO

VATA

VÍČKA OD PET LAHVÍ

VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ

VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY

VIDEOKAZETY

VOSKOVÝ PAPÍR

VOSK ZE SVÍČEK

 jako
 Směsný odpad. 

 Směsný odpad. 

 Nechat na sešlápnutých lahvích a spolu s nimi 

do žlutého kontejneru. Nebo zvlášť. 

 Kontejnery na kovy (šedé zvony). 

 apod. Žlutý kontejner na plasty. 

 Sběrný dvůr. Papírové přebaly do modrého kontejneru 

na papír. 

 Směsný odpad. Stejně tak kelímky od nápojů 

(nejedná se o vosk, ale o plastovou izolaci).

 Směsný odpad. 

Několik rad k třídění odpadu
Redukujte objem odpadu!

PET lahve a nápojové kartony sešlapujte

Obaly zbytečně nevymývejte

Tuky nevylévejte do výlevky.

Kontejnery na textil

Využívejte sběrný dvůr,

Využívejte zpětný odběr,

Papír

Sklo

Elektrospotřebiče

Některé odpady

 Krabice rozložte, rozřezejte, aby se do kontejneru vešly. Nenechávejte nerozloženou krabici vedle kontejneru. 

, aby zabraly co nejméně místa. 

, obsah vám zanese kanalizaci. Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete.

 jsou jen pro použitelné kusy, a to v igelitové tašce nebo pytli – zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil patří do směsného odpadu.

 máte jej v místě bydliště, dvůr od vás převezme odpad zdarma. Stavební odpad se však z kapacitních důvodů neodebírá. 

 jehož prostřednictvím můžete věci vracet u obchodníků, v servisech apod., a to bez ohledu na místo zakoupení.

 lze odevzdat i se sponkami, svorkami, zbytky izolepy, průhlednými adresními okénky apod.

 zbytečně nerozbíjejte, ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.

 odevzdávejte i s vestavěnou baterií, není třeba ji demontovat. O to se postará zpracovatel.

 od Vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady jako azbest apod.

Statutární město Karviná ve spolupráci s Technickými službami Karviná točí krátká videa určená pro environmentální osvětu v oblasti třídění odpadů. 

Dokumenty mj. diváky zavedou i do míst, kam se běžně nepodívají. Záběry z třídicích a recyklačních linek mají těm nerozhodnutým či nevěřícím ukázat, 

že vytříděné odpady opravdu nekončí znovu smíchané na jedné skládce. Odkazy na videa najdete na webu města – https://1url.cz/@jaktridit.

Obsah stran 1 až 4 je součástí webu trideniodpadu.cz. Upraveno a otištěno s laskavým svolením Třídení odpadu.cz a Concept 42.

Určeno k volnému šíření za předpokladu, že bude vždy uveden zdroj. © Třídění odpadu.cz a Concept 42

ADRESA

Areál TSK, a.s.

Bohumínská 1878

Karviná-Nové Město

Využívejte sběrný dvůr a kompletní nabídku odpadových nádob ve městě
Přehled rozmístění jednotlivých kontejnerů na třídění odpadů najdete na webu Karviné – https://1url.cz/@tridime.

JE MOŽNO ODEVZDAT

NENÍ MOŽNO ODEVZDAT

odpad tříděný, nebezpečný, kuso-

vý, bioodpad, jedlé potravinářské 

oleje a tuky, vysloužilé elektrospo-

třebiče, baterie, zářivky, výbojky, 

zdarma železo a šrot 

 stavební suť (   Depos Horní Suchá)

PROVOZNÍ DOBA

VÍCE INFORMACÍ

od 1. dubna do 31. října

pondělí až pátek: 8.30–17.00

sobota: 6.00–14.30 sobota: 6.00–14.30

neděle: zavřeno neděle: zavřeno

http://www.tsk.cz/odpady/sberny-dvur.html

od 1. listopadu do 31. března

pondělí až pátek: 7.30–16.00

SBĚRNÝ DVŮR TECHNICKÝCH SLUŽEB KARVINÁ
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PLASTY
žluté kontejnery (žluté pytle)

Ve městě je k dispozici cca 402 nádob o objemu 1100 litrů.

ANO: PET láhve, folie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisticích 

a kosmetických přípravků, kartáčky na zuby, plastové kelímky od jogurtů, 

vaničky od tvarohu, pokrmových tuků, plastové obaly a víčka od kakaa, 

kávy, obaly od CD, DVD, polystyren a další plastový odpad. 

 

NE: znečištěné odpady od chemikálií, nebezpečných látek, se zbytky 

potravin, dále podlahové krytiny, novodurové trubky, gumu, PVC, umělé 

vánoční stromky, pneumatiky, televizory a jiné elektro, koberce, kabely, 

mastné nebo jinak znečištěné obaly

KAM DÁL? Technické služby Karviná vozí plasty ke zpracovatelům 

do Třince a Ostravy, kde se dále dotřiďují a zpracovávají na suroviny pro 

nové výrobky.

ANO: noviny, časopisy, letáky, sešity, knihy, krabice, lepenka, obálky, 

bublinkové obálky bez plastového vnitřku, kancelářský papír i s kance-

lářskými sponami, skartované dokumenty, papírové obaly z potravin např. 

obaly z cukru, soli, mouky, krabičky od čajů, dále nápojové kartóny od 

džusů, mléka a další. 

NE: papír uhlový, voskovaný, silně znečištěný či mastný (např. od pizzy), 

pytle od cementu, použité dětské pleny, kapesníky, piliny, papírové obaly 

od vajec a role z toaletního papíru (jedná se o poslední fázi recyklace), 

toaletní papír, vlhčené ubrousky

KAM DÁL? Technické služby Karviná vozí papír zpracovatelům 

do Ostravy, odtud pak putuje do papíren, kde se vyrábí nový papír.

Odpad vždy sešlápněte! Polystyrén vhazujte v menších kusech!

Odpad vždy sešlápněte!

PAPÍR
modré kontejnery (modré pytle)

Ve městě je k dispozici cca 385 nádob o objemu 1100 litrů.

BIO ODPAD
hnědé kontejnery (NE pytle)

Ve městě je k dispozici v sídlištních zástavbách cca 63 nádob o objemu 

770 litrů, u rodinných domů cca 6000 nádob o objemu 120 a 240 litrů.

SKLO
zelené kontejnery (zelené pytle)

Ve městě je k dispozici cca 208 nádob.

ANO: Patří sem biologicky rozložitelný odpad pocházející především 

z údržby zahrad od rodinných domů, údržby zeleně z území města 

a z domácností, jako listí, tráva, plevel, seno, sláma, zbytky rostlin, dřevní 

štěpky, zbytky potravin rostlinného původu, slupky, zbytky ovoce 

a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec, ořechů apod.

NE: hlína, popel, plastové obaly a předměty, kamení, sklo, keramika, 

ostré předměty, textil, jednorázové pleny, pytlíky z vysavače, cigarety, 

maso, kosti, pomazánky, fritovací olej, uhynulá zvířata, stavební suť, celé 

stromy či nenastříhané větve, plovoucí podlahy

KAM DÁL? Technické služby Karviná vozí bio odpad na bioplynovou 

stanici do Horní Suché, kde se z bio odpadu anaerobní fermentací vyrábí 

bioplyn nebo tam bio odpad kompostují.

ANO: nevratné láhve od nápojů bez kovových víček, sklenice od 

kečupů, zavařenin, instantní kávy a dalších potravin, flakony od voňavek, 

skleněné nádoby, tabulové sklo z oken a dveří. 

NE: autoskla, zrcadla, drátové sklo, varné sklo, žárovky, zářivky, výbojky, 

keramiku, porcelán, luxfery

KAM DÁL? Technické služby Karviná vozí sklo do Frýdku-Místku, kde 

je dále dotřiďují a poté putuje do skláren. Recyklace skla je nekonečná, 

ale vyžaduje precizní třídění.

Na nádobách ve tvaru zvonu je i drážka na vhoz větších kusů skel.
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POTENCIÁLNĚ INFEKČNÍ ODPAD
červené odpadové nádoby

Ve městě je k dispozici 150 nádob.

ANO: použité roušky, respirátory, jednorázové ústenky, rukavice 

a kapesníky.

 

NE: ochranné pomůcky bez igelitového sáčku a ostatní odpad

KAM DÁL? Sváží SMOLO Services, s.r.o., pak putuje do spalovny.

WINTEJNERY
žluto-zelené kontejnery

Ve sběrném dvoře jsou k dispozici 2 wintejnery.

ANO: jeden z wintejnerů slouží výhradně pro ukládání chlazení, druhý je 

určen pouze pro velké elektrospotřebiče např. pračky, sporáky, myčky 

a malé elektrospotřebiče např. vysavače, sekačky na elektřinu, trouby, 

fény, rychlovarné konvice.

Wintejnery jsou umístěny ve Sběrném dvoře Technických služeb Karviná, 

a.s. a obsluhují je zaměstnanci, kteří od občanů města přijmou jakákoliv 

vysloužilá elektrozařízení.

KAM DÁL? Sváží ELEKTROWIN, a.s. k dalšímu zpracování 

a recyklaci.

Odkládat tento potenciálně infekční odpad v zavázaných igelitových 

sáčcích.

OLEJE A TUKY
černo-oranžové odpadové nádoby

Ve městě je k dispozici 35 nádob.

ANO: jedlé potravinářské oleje a tuky.

NE: oleje a tuky s příměsí saponátů a jiných chemických přípravků či 

zbytků jídla a ostatní odpad (např. motorové oleje)

KAM DÁL? Sváží Trafin Oil a.s., jinak odebírají Technické služby 

Karviná ve sběrném dvoře.

ANO: rozložený kusový odpad na desky, např. veškerý nábytek, gauče, 

dále koberce, matrace, linolea, nádobí.

NE: veškerý stavební odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad, elektro 

odpad všeho druhu, dále bojlery, pneumatiky (odevzdat ve sběrném 

dvoře nebo v autoservisech)

KAM DÁL? Technické služby Karviná vozí na skládku Depos v Horní 

Suché.

Nutno odkládat tento odpad v uzavřených PET lahvích nebo jiných 

uzavřených plastových obalech.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
velkoobjemové kontejnery různých barev

Přistavují se dle stanoveného harmonogramu.
Celkem 490 přistavení za rok!
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SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
černé a stříbrné kontejnery

Ve městě je k dispozici cca 714 nádob o objemu 1100 litrů.

ELEKTRO
červené stacionární kontejnery

Ve městě je k dispozici 20 nádob.

ANO: veškerý odpad kromě tříděného odpadu, dále papírové obaly od 

vajíček a role z toaletního papíru (dále se nedají zpracovávat), voskované 

kelímky od kávy, nápojů a popcornu, dětské pleny, kapesníky apod. 

NE: kusový odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, stavební 

odpad. Stavební odpad (cihly, cement, kameny, hlínu apod.) je nutno 

odevzdat přímo na skládce Depos v Horní Suché

KAM DÁL? Technické služby Karviná vozí na skládku Depos v Horní 

Suché.

ANO: drobný elektro odpad, např. rádia, mobilní telefony, žehličky, 

kulmy, měřiče krevního tlaku, klávesnice a myši k PC, kalkulačky, videa, 

satelity, gramofony, vrtačky, baterie, nářadí apod.

NE: monitory, počítače, mikrovlnky, televize, zářivky, ledničky či mrazáky 

KAM DÁL? Obsah kontejnerů sváží Asekol, a.s. Vysloužilé elektro-

spotřebiče odebírají také Technické služby Karviná ve sběrném dvoře.

Velké spotřebiče odvezte do sběrného dvora.

KOVOVÉ OBALY
šedé zvony

Ve městě je k dispozici 40 nádob.

ANO: veškeré plechovky od potravin bez zbytků jídla, nápojové 

plechovky, nádoby od kosmetiky, hliníkové kelímky od svíček, hliníkové 

folie od jogurtů, hliníkový alobal, hřebíky a jiné kovové předměty či 

drobnější železný šrot

NE: obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami (např. od 

barev), tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče 

a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů

KAM DÁL? Technické služby Karviná po svozu dotřiďují ve sběrném 

dvoře a následně odváží čisté kovy do sběrny surovin v Karviné.

TEXTIL
bílé kontejnery

Ve městě je k dispozici 20 nádob.

ANO: veškeré oděvy – bavlněné i umělé, veškerý textil i bytový – 

záclony, závěsy, ubrusy, dále boty, veškeré hračky – plyšové, plastové 

i elektronické. Odpad by měl být vkládán do kontejneru čistý a zabalen do 

menších balíků nebo igelitových tašek.

NE: znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, komunální 

odpad, elektrospotřebiče

KAM DÁL? Obsah kontejnerů sváží ADRA, o.p.s – humanitární 

organizace.
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Komunikace v Karviné-Dolech jsou častým cílem nezodpovědných 

občanů, kteří v místech bývalé zástavby zakládají nelegální skládky. 

V boji s těmito pachateli pomáhají rovněž moderní fotopasti.

Pro příklady lidské bezohlednosti nemusíme na periferii. Na snímcích je 

každodenní situace v sídlištní zástavbě. Krabice, PET lahve i plechovky je 

třeba sešlápnout. Kusový odpad je nutné dopravit do sběrného dvora.

Bezplatně přistavené velkoobjemové kontejnery si často lidé pletou se 

smetištěm. Navíc bezohledné vhazování objemných věcí nebo stavební 

sutě znemožňuje využívat tuto službu většímu počtu obyvatel Karviné.

596 311 649

596 312 028

S ohledem na výše uvedené žádáme občany o větší všímavost ve 

svém okolí, zejména při zjištění znečišťování kontejnerových 

stanovišť a zakládání černých skládek. Využívejte, prosím, v těchto 

případech přímé telefonní linky Městské policie Karviná  

a , která zjedná při přistižení pachatele ihned pořádek. 

Děkujeme všem, kteří nejsou  a nebudou lhostejní ke svému okolí.

 

ěhem koronavirové pandemie trávíme více času doma, o čemž Bsvědčí nárůst všech druhů odpadu. Připomeňme si tedy, že objem 

většiny tříděných komodit je nutné zmenšit před vhozením do odpadové 

nádoby. Zejména papírové krabice, PET lahve a plechovky je opravdu 

třeba sešlápnout, v opačném případě kapacita kontejnerových stanovišť 

zdánlivě nestačí a lidé se uchylují k odkládání odpadu vedle odpadových 

nádob.

Rovněž se dá říct, že během nouzového stavu, kdy byl omezen volný 

pohyb osob, využilo mnoho lidí tento čas k dohánění domácích restů, jako 

je třeba odkládané vylepšení domácnosti nebo probrání nepotřebných 

věcí ve sklepě. To vedlo k podstatnému nárůstu počtu případů porušování 

obecně závazné vyhlášky o odpadech odkládáním kusového odpadu, 

velkoobjemového odpadu či stavební sutě ke kontejnerovým stanovištím, 

do velkoobjemových kontejnerů nebo rovnou do odpadových nádob 

na kontejnerových stanovištích v sídlištní zástavbě.

Již třetím rokem jsou občané Karviné osvobozeni od místního poplatku 

za komunální odpad. Bohužel značná část našich spoluobčanů to již bere 

jako samozřejmost bez potřeby se podílet na zlepšování životního 

prostředí ve svém okolí. Jak si jinak vysvětlit stále velké množství 

nevytříděného odpadu, zakládání černých skládek nebo nevyužívání 

sběrného dvora v areálu Technických služeb Karviná k odevzdání 

pneumatik, dalšího kusového či velkoobjemového odpadu nebo většího 

elektra? Rovněž stavební suť, kterou sběrný dvůr z kapacitních důvodů 

neodebírá, vozí na skládku Depos v Horní Suché jen zlomek obyvatel.

Právě neustálý nárůst těchto nešvarů, nepřehlédnutelných zejména 

v posledních týdnech, přinutil zaměstnance Odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Karviné a strážníky Městské policie Karviná provádět 

častější namátkové kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky 

o odpadech. Kontroly budou zaměřeny zejména na odkládání kusového, 

velkoobjemového, elektro odpadu a stavební sutě u kontejnerových 

stanovišť. Během prvních kontrol došlo na osoby, které vybírají odpady 

z nádob a nechávají je na zemi. Provinilci byli donuceni na místě odpad 

uklidit a dát zpět do kontejnerů. Další osoby byly upozorněny na 

povinnost dodržovat vyhlášku a bylo jim vysvětleno, kam který odpad 

patří. Upozorňujeme, že v souladu s odpadovou vyhláškou mohou být 

a budou udělovány pokuty až do výše 10 tisíc korun.

Uvědomme si, že takto vybrané finanční prostředky rozhodně nenahradí 

zvýšené náklady na odstraňování škod vzniklých při porušování vyhlášky. 

Tyto prostředky budou chybět nejen při pořizování dalších tašek na 

třídění odpadu, bio košíků nebo sáčků pro pejskaře, ale také například při 

rekonstrukcích chodníků a komunikací. Nejen nedbalost a nedůslednost, 

ale také netečnost ke svému okolí se prodraží všem.

Dodržujme pořádek u kontejnerových stanovišť i velkoobjemových kontejnerů
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