
Druh odpadu Kam s ním Co tam PATŘÍ Co tam NEPATŘÍ

Papír

Kontejnery modré barvy před prodejnou 

Jednoty.

Noviny, knihy, brožury, letáky, 

kancelářský papír, časopisy, karton, 

sešity, papírové sáčky a obaly, vlnitá 

lepenka, rozložené papírové krabice

Nápojové kartony (od mléka, džusu, 

vína aj.), znečištěný a mastný papír, 

papírové pleny, kapesníky a ručníky, 

uhlový papír, voskovací papír, 

pauzovací a dehtový papír

Sklo bílé

Kontejner (zvon) bílé barvy před prodejnou 

Jednoty

Čiré sklo, láhve od nápojů (bez 

uzávěrů), čiré sklenice, zavařovací 

sklenice

Barevné sklo, autosklo, žárovky, 

zářivky, keramika, porcelán.

Sklo barevné

Plechové kontejnery hnědé barvypřed 

prodejnou Jednoty  (v případě zaplnění 

bílého zvonu možno sem vhazovat i bílé 

sklo) 

Barevné sklenice a láhve, tabulové sklo. Zrcadla, obrazovky, autosklo, drátěné 

sklo, žárovky, zářivky, keramika, 

porcelán.

Plasty

Žluté pytle na plasty - k vyzvednutí zdarma 

na obecním úřadě - odkládají se k popelnici 

před dům kde jsou pravidelně ve svozový 

den (čtvrtek) sbírány a odváženy na sběrné 

místo v obci u kulturního domu

PET lahve (sešlápnuté), igelitové tašky a 

sáčky, polystyrén, vymyté kelímky od 

mléčných výrobků, plastové nádoby od 

mycích prostředků, krabice od džusů a 

mléka

Linoleum, kabely, pneumatiky, 

novodurové trubky, guma, molitan, 

textil, znečištěné nádoby (od olejů a 

nebezpečných látek), plastové nádoby 

od léčiv

Železo

Sběr železného odpadu provádí v jarních 

měsících Sbor dobrovolných hasičů Dlouhé. 

Drobný kovový odpad lze odložit během 

roku do označené plechové popelnice před 

prodejnou Jednoty

Vymyté konzervy a plechovky Špinavé konzervy a plechovky, 

znečištěné plechovky od barev apod. 

(nebezpečný odpad)

Bioodpad

Kontejner na bioodpad je umístěn pod 

čapím hnízdem 

jedná se o biologicky rozložitelný odpad 

pocházející především z údržby zahrad 

nebo kuchyní - listí, tráva, plevel, zbytky 

rostlin, spadané ovoce, pokojové 

rostliny, slupky z citrusových plodů…

zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, 

kůže, uhynulá zvířata, podestýlka od 

drobných domácích zvířat, pleny, 

pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, 

uhelný popel, smetky z ulice, 

bioologicky nerozložitelné odpady…

Textil
Sběrný dvůr v Bobrové* veškerý textil neznečištěný 

nebezpečnými látkami

Drobné 

elektrospotřebiče 

a baterie

E-box v zádveří obecního úřadu - možno 

odložit v úřední dny ÚT a ČT 17.00 - 19.00, 

SO  16.00 - 17.30 případně Sběrný dvůr v 

Bobrové* 

např. kalkulačky, počítačové myši, 

klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, 

fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače, 

malé kuchyňské mixéry, kulmy, fény, 

hračky apod.

úsporné žárovky a zářivky

Větší a velké 

elektrospotřebiče

Možno odevzdat Sboru dobrovolných 

hasičů po osobní dohodě, lze dohodnout s 

místostarostou obce Jiřím Hublem, 

případně Sběrný dvůr v Bobrové*

mikrovlnky, ledničky, pračky, vysavače 

apod.

Velkoobjemový 

odpad

Obec na jaře a na podzim přistavuje na 

objemný odpad kontejner před prodejnu 

jednoty - je oznámeno vyhlášením, během 

roku kdykoli Sběrný dvůr v Bobrové*

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, 

linolea, umyvadla, toalety, staré lyšž, 

kola apod. V případě, že provádíte 

rekonstrukci domu, zahrady, stěhování 

apod. objednejte si přistavení 

vlastního velkoobjemového 

kontejneru!

lednice, televizory,zářivky,výbojky, 

autobaterie, jiné nebezpečné odpady. 

Fritovací oleje Sběrný dvůr v Bobrové* 

Pneumatiky Sběrný dvůr v Bobrové* 

Nebezpečné 

odpady

Sběrný dvůr v Bobrové* Zářivky, úsporné žárovky, 

autobaterie,oleje, zbytky barev, obaly 

od barev, olejů a chemikálií

Stavební suť

Vlastník nemovitosti si zajistí likvidaci 

stavební sutě na vlastní náklady u odborné 

firmy. Přistavení kontejneru lze objednat u 

TS Bystřice nad Pernštejnem, K Ochozi 666, 

Bystřice nad Pernštejnem, tel.  566 552 595

úterý 12.00 - 15.00, čtvrtek 12.00 - 15.00, sobota 8.00 - 11.00, případně dle tel. dohody - tel. 728 668228

Kam můžete odložit Vaše odpady?

NEBUĎTE LÍNÍ A TŘIĎTE ODPAD SPRÁVNĚ!

*Sběrný dvůr v Bobrové - firma Miloš Rymeš – hospodářské potřeby  - provozní doba:                                                                      


