
         Co patří do jaké nádoby a jak třídit ??? 

 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 
• je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností), na 

území obce. Komunální odpad zahrnuje: tuhý komunální odpad, domovní odpad, jedná 

se o odpad, který není separován, nebo ho již dále separovat nelze 

• Použité nebo nepotřebné předměty denní spotřeby nebo jejich součásti, zbytky 
potravin a pochutin a vychladlý popel 

• Nepatří sem 
• nebezpečný a tříděný odpad 
• Kam a kdy odpad odevzdat 
• pro uložení slouží odpadové nádoby (60 - 240 l), kontejnery (340 - 1100 l) či pytle 

(110 l), které se sváží v intervalech 1x týdně.  
•  

 

 

   
 

 

 

 



TŘÍDĚNÝ ODPAD 

PET lahve, ostatní plasty, papír, sklo, nápojový karton, kovy, textil. 

Stanoviště tříděného odpadu 
Stanoviště zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu je 

zveřejněno jako Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou č.3/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou 

http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=489-16477 

 

Svoz tříděného odpadu 

Svoz tříděného odpadu (PET lahve, papír), probíhá vždy v lichém týdnu (v režimu 1x14 dní), a to ve 

čtvrtek. 

Kontejnery (zvony - barevné sklo/ bílé sklo + nádoby 240 l Tetrapack), se svážejí v režimu 1 x měsíc. 

Tetra Pack se sváží v režimu 1x14 dní  

1x týdně probíhá kontrola plnosti těchto nádob a při přetížení se nádoby vyvezou dle potřeby. 

 

 

Druhy tříděného odpadu 

Papír – modré kontejnery 

• Patří sem: noviny, časopisy, karton 

• Nepatří sem: znečištěný papír, kopíráky, tvrdá vazba z knih 

• Kam odpad odevzdat: 

o modré kontejnery na papír 

o sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad Nisou 

o Motivační program města Hrádek nad Nisou/ pytlový sběr s čárovými kódy 

• Kartonové krabice je třeba před vhozením do kontejneru i pytlů sešlápnout 

 

 



 

Barevné sklo – zelené zvony 

• Patří sem: barevné skleněné lahve, tabulové sklo 

• Nepatří sem: čiré skleněné lahve, drátěné sklo, automobilové sklo 

• Kam odpad odevzdat: 

o zelené kontejnery (zvony) na sklo 

o sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad Nisou 

Bílé sklo – bílé zvony 

• Patří sem: čiré skleněné lahve 

• Nepatří sem: barevné skleněné lahve, tabulové sklo, drátěné sklo, automobilové 
sklo 

• Kam odpad odevzdat: 

o bílé zvony na sklo 

o sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad Nisou 

PET lahve a plasty 

• Patří sem: PET lahve všech barev, lahve a kanystry od drogerie, kelímky od 
potravin, prostě vše, co je vyrobeno z plastů, včetně igelitových obalů 

• Kam odpad odevzdat: 

o žluté kontejnery na PET lahve 

o sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad Nisou 

• PET lahve nezapomeňte sešlápnout! Do kontejneru se tak vejde více odpadu! 



Žluté pytle - Ostatní plasty 

• Patří sem: veškeré kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., lahve a kanystry od 
drogerie, plastové hračky, kbelíky, apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů 
včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů. 

• Nepatří sem: znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů a potravin 

• Kam a kdy odpad odevzdat: 

o žluté pytle k dostání sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad 
Nisou  

  

Oranžové pytle a červené kontejnery - Nápojový karton (Tetra Pack) 

• Patří sem: krabice od džusu, mléka, vína atd., nápojové krabice bez hliníkové 
vrstvy 

• Kam odpad odevzdat: 

• Kontejnery o objemu 240 l rozmístěny po městě 

o oranžové pytle k dostání sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek 
nad Nisou  

 Motivační program – pytle s čárovým kódem 

• Patří sem: čisté PET lahve (pouze PET lahve!!), papír 

• Nepatří sem: jiné plastové obaly, kanystry, lahve od jaru, aviváží apod. 

• Kam odpad odevzdat 

o pytle – se svážejí v režimu 1x měsíc, vždy každé první pondělí v měsíci od 
odpadových nádob, nebo je lze odevzdat každý den v týdnu mimo nedělna 
sběrném dvoře -  sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad Ni 



Textil – bílé kontejnery DIMATEX 

• Patří sem: veškeré čisté nepotřebné ošacení, ložní prádlo, bytové textilie, 
ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv 

• Nepatří sem: koberce, matrace, netextilní a syntetické materiály, kůže, plasty, 
molitan, impregnované textilie, mokré a silně znečištěné textilie 

• Kam odpad odevzdat 

o bílé kontejnery s nápisem TEXTIL 

o textil - sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad Nisou 

Elektrozařízení – červené kontejnery ASEKOL 

• Patří sem: žehličky, toustovače, rychlovarné konvice, holící strojky, klávesnice 
apod.,a do malého otvoru po straně použité baterie 

• Kam odpad odevzdat: 

o červené kontejnery s nápisem ELEKTROZAŘÍZENÍ 

o sběrný dvůr provozovna Žitavská 689, Hrádek nad Nisou 


