
* do nádoby nepatří např. stavební suť, kamení, hlína, teplý popel, objemný odpad apod., nádoba nebude odvezena 

 

typ odpadu příklad možnosti 

 
 

směsný komunální odpad* 

 
zbytková směs komunálních 
odpadů, kterou není možno 
třídit a následně využít 

1. plastové nebo kovové sběrné nádoby 
u domů 

2. bílé plastové pytle s logem „marius 
pedersen“ odložené na svozovou 
trasu 

3. sběrný dvůr města – Pletařská ul. 
 

 
 
 

odděleně soustřeďované složky 
komunálního odpadu – tříděný 

odpad 
ZDARMA 

 
 
 
papír, sklo bílé, sklo barevné, 
plasty, nápojové kartony, 
polystyrén, drobné kovy, kovy, 
textil 

1. barevné pytle (vyzvednuté ve 
sběrném dvoře nebo na MěÚ) – 
odkládané na svozovou trasu (tzv. 
pytlový svoz) od 1.11.2017 není takto 
svážen textil 

2. stanoviště sběrných nádob na tříděný 
odpad 

3. sběrný dvůr města – Pletařská ul.  
 

 
objemný odpad 

ZDARMA 

 
starý nábytek, koberce aj. 

 
sběrný dvůr města – Pletařská ul.  

 

 
 
 
 

nebezpečný odpad 
ZDARMA 

 
 

 
autobaterie, zbytky barev, 
ředidel, hnojiv, kyselin, louhů a 
obaly od těchto látek aj. 
 

 
sběrný dvůr města – Pletařská ul.  

 

 
staré léky 
 

 
lékárna (Křinické náměstí) 

 
 

elektrozařízení 
  ZDARMA 

 
 

 
televize, lednice, sporáky, 
pračky, sušičky, vysavače, 
varné desky, monitory, 
počítače, fény aj. 
 

1. červené kontejnery (v ul. Doubická, 
Kyjovská, Pražská, Pivovarská)  

2. sběrný dvůr města – Pletařská ul.  
 

 
 

                        baterie  
ZDARMA 

 
 
různé druhy použitých baterií 

1. červené kontejnery (v ul. Doubická, 
Kyjovská, Pražská, Pivovarská)  

2. sběrný dvůr města – Pletařská ul.  
3. vstupní hala MěÚ  

 

jedlý olej a tuk 
ZDARMA 

použité kuchyňské oleje a tuky  sběrný dvůr města – Pletařská ul. 

 
světelné zdroje 

ZDARMA 

lineární zářivky, kompaktní 
zářivky (= úsporné žárovky), 
výbojky, LED žárovky 

1. sběrný dvůr města – Pletařská ul.  
2. vstupní hala MěÚ 

 

 
 

biologický odpad 
ZDARMA 

zbytky ovoce, zeleniny, listy a 
nať zeleniny, odpad ze zeleně 
v domácnosti, zbytky pečiva a 
obilovin, travní hmota, plevel, 
listí, jemné nebo drcené větve, 
čajový a kávový odpad, 
hobliny, piliny 
 

1. hnědé sběrné nádoby u domů 
2. sběrný dvůr města – Pletařská ul.  

 
 

směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků, 

izolační materiály 
ZA POPLATEK 

 
stavební suť, izolační materiály 

sběrný dvůr města – Pletařská ul.  
 

 
pneumatiky 

 ZA POPLATEK 
 
 

 
osobní, nákladní 

 
1. zpětný odběr: odběratele 

naleznete na: 
https://www.eltma.cz/sberna-
mista#map 

2. sběrný dvůr města – Pletařská ul.  
 

https://www.eltma.cz/sberna-mista#map
https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

