Mobilní sběrny

Staré elektrické přístroje a elektronika

Dvakrát ročně probíhá sběr škodlivých látek
v blízkosti bytových oblastí. K dispozici jsou také
kontejnery na použité vánoční stromky.

Další druhy odpadů

Sběrné dvory odebírají tyto přístroje bez poplatku. Domácí přístroje (např. ledničky), u
kterých je přinejmenším jedna hrana delší než
60 centimetrů, budou po písemném objednání
za poplatek odvezeny od domu.

Velkorozměrový odpad/staré dřevo

Služba „Sozialer Möbeldienst“

Do této kategorie odpadu patří nábytek, části
nábytku, koberce, podlahové krytiny, matrace,
kufry, postele, žaluzie, sportovní přístroje, jízdní
kola, velké hračky, plastové vany. Nepatří sem
stará vozidla a jejich části, příslušenství, pneumatiky ani stavební odpady (např. dveře, okna,
sanitární zařízení).
Každá domácnost může každého půl roku
odevzdat na městském sběrném dvoře bez
poplatku až dva krychlové metry velkorozměrového odpadu nebo jej na základě písemné
objednávky nechat odvézt od domu.

Dobře zachované a funkční přístroje a spotřební
zboží si po domluvě bezplatně odveze „Sozialer
Möbeldienst“ a předá je potřebným.
Další možností je výměnný a darovací trh,
který lze na internetu nalézt na adrese „www.
dresden.abfallspiegel.de“. Zde můžete bezplatně zadávat nabídky a poptávky.

Škodlivé látky
Do této kategorie odpadů patří tekuté barvy,
laky, lepidla, zbytky rozpouštědel, chemikálie,
prostředky k ochraně rostlin a prostředky pro
boj proti škůdcům, sprejové dózy se zbytky
obsahu, odpady obsahující oleje a tuky, baterie,
staré oleje a startovací baterie. Až maximálně
10 kilogramů škodlivých látek je možno odevzdat v městských sběrných dvorech.
Upozornění: Prosím ponechejte škodlivé
látky v originálních nádobách a obalech a vzájemně je nemíchejte.
Odpad ze zeleně
Větší množství odebírají za poplatek sběrné
dvory a sběrná místa pro zelené odpady v místních částech.
Upozornění: Odpad ze stříhání keřů a prořezávání stromů (kmeny stromů, větve) je přijímán
pouze do délky jednoho metru a do průměru
maximálně 20 centimetrů.

Tiráž
Vydavatel:
Zemské hlavní město Drážďany
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Abteilung Abfallwirtschaft/Stadtreinigung
Telefon +49 (0) 3 51 4 88 96 33
Telefax +49 (0) 3 51 4 88 96 03
E-Mail abfallwirtschaft@dresden.de
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon +49 (0) 3 51 4 88 23 90
Telefax +49 (0) 3 51 4 88 22 38
E-Mail presse@dresden.de
Postfach 12 00 20
DE-01001 Dresden
www.dresden.de/abfall
Hlavní telefon na úřad 115 – Milujeme otázky

Zemské hlavní město Drážďany
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Likvidace odpadů v domácnostech
Pokyny ke správnému třídění a likvidaci odpadů

Milé obyvatelky a obyvatelé,

Odpadový kalendář

tento informační dokument vysvětluje, jak
správně a cenově výhodně likvidovat odpady.
Prvořadým cílem by přitom mělo být, abychom
se odpadům v maximální míře vyvarovali.
Pomozte nám prosím šetřit naše přírodní
zdroje. Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme.

Každoročně Vám bude v prosinci poštou
doručen odpadový kalendář. Poskytuje veškeré
nezbytné informace o shromažďování a likvidaci
odpadů.

Informace

Odpady třiďte podle druhů. Máte čtyři možnosti, jak je likvidovat:

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Abteilung Abfallwirtschaft/Stadtreinigung
Sachgebiet Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit
Grunaer Straße 2 (5. patro, kancelář W 511)
Úřední hodiny:
Po + Pá: 9 až 12 hodin
Út + Čt : 9 až 18 hodin
Informační telefon: ++49 (0) 3 51 4 88 96 33
E-mail: abfallberatung@dresden.de
Poštovní adresa:
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Abteilung Abfallwirtschaft/Stadtreinigung
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Říjen 2015
Nepřijímáme zakódované elektronické dokumenty.
Elektronické dokumenty s kvalifikovaným elektronickým podpisem
lze podávat prostřednictvím formuláře na www.dresden.de/kontakt.
Tento informační materiál je součástí veřejné publikační činnosti
zemského hlavního města Drážďany. Nesmí být používán k volební
propagaci. Strany jej však mohou používat k informování svých členů.
www.dresden.de/abfall

Internet
Na internetových stránkách „www.dresden.de/
abfall“ naleznete kdykoliv veškeré informace
o odpadovém hospodářství v Drážďanech.

Možnosti likvidace odpadů

Stanoviště s kontejnery u domu
Kontejnery u Vašeho domu jsou určeny na zbytkový odpad, bioodpad, lehké obaly a zčásti na
starý papír.
Stanoviště kontejnerů na druhotné suroviny
Pro sběr starého skla, papíru, lepenky a kartonů,
časopisů a dalších tiskovin jsou určeny kontejnery na speciálních stanovištích v místě Vašeho
bydliště (viz vnitřní strana).
Městské sběrné dvory
Na sběrných dvorech můžete odevzdávat mimo
jiné: rozměrné odpady, umělohmotné a nebezpečné odpady, staré elektropřístroje a elektroniku.
Kromě toho jsou k dispozici místa pro sběr
odpadu ze zeleně.

Co patří do kterého odpadního kontejneru?

Co patří do kterého kontejneru na druhotné
suroviny?

Stanoviště přímo u obytného domu

Stanoviště v obytné části

Popelnice pro
zbytkový odpad

Popelnice pro
biologický odpa

	smetí, sáčky z vysavačů
	zbytky masa, ryb, uzenin, kosti
	trus malých zvířat a psů,
	minerální podsyp z klecí a kočičích toalet
	žárovky (Prosíme, respektujte
níže uvedené.)
	popel (bez žhavých zbytků),
	cigaretové nedopalky a ciga
retový popel
	hračky, tužky, vánoční stromky
	zbytky tapet a koberců
	použité čistící utěrky/hadry,
houby, kartáče
	okenní sklo, sklo ze zrcadel,
keramika, hliněné nádobí (také
střepy)
	hygienické artikly, vata, vatové
tyčinky
	pleny
	znečištěné domácí prádlo
	poškozené a opotřebené oděvy
(např. dámské punčochy, boty)
	zbytky vosku a svíček
	silně znečištěné nebo zcela
vyprázdněné obaly

	zbytky ovoce a zeleniny
(také z citrusových plodů)
	příliš dlouho skladované nebo
zkažené potraviny (ovoce, zelenina, pečivo, zbytky jídel)
	čajové pytlíky, kávové filtry,
kávová sedlina
	květinové kytice, květiny z
květináčů (bez květináče),
menší množství zeminy pro
květiny
	zelené odpady z domácnosti a
	z malých zahrádek (listí, posečená tráva, drcená dřevní hmota
ze stříhání keřů a prořezávání
stromů, plevel)
	organický podsyp pro malá
zvířata
(seno, sláma, dřevěné hobliny)
	jiné odpady z domácnosti vhodné ke kompostování
	(buničinové kapesníky, papírové
kapesníky, papírové ubrousky,
kuchyňský papír, nepovrstvený
obalový papír)
Tip: Savý papír (např. noviny) váže
vlhkost a tím i pachy, a snižuje
mrznutí odpadů v zimě.

Žlutá popelnice
Žlutý pytel
	prodejní obaly z plastu jako
jsou pohárky (např. od jogurtů,
pudingů, smetany, margarínů),
láhve (např. od prostředků pro
tělesnou hygienu, mycích a
pracích prostředků), fólie (např.
fólie pro balení uzenin a masa,
pytlíky, nákupní tašky)
	pěnové materiály (např.
polystyrénové misky pro maso,
zeleninu, ovoce, obaly malých
elektrických/elektronických
přístrojů)
	kovové obaly (např. dózy od
nápojů, konzervy, hliníkové fólie/
misky, uzavírací čepičky, prázdné
sprejové dózy)
	prodejní obaly z vícevrstvých
materiálů (např. nápojové kartony pro mléko a ovocné šťávy)
	vakuové obaly (např. pro kávu)

Modrá
popelnice
	noviny a časopisy
(nikoliv ve svazcích)
	knihy (bez kožené vazby)
	sešity
	dopisní papíry, dopisní obálky
	katalogy a prospekty
	Obaly z kartonu nebo lepenky
	obalový (zmačkaný) papír (čistý)
	obaly z papíru
	balicí papír
T ip: Velké kusy prosím vyrovnejte
do plochy a roztrhejte na menší
kousky.

Lepenka Obalový (mačkaný,
zmuchlaný) papír
	Obaly z kartonu nebo lepenky
	obalový (zmačkaný) papír
(čistý)
	obaly z papíru
	balicí papír

Tip: Žluté pytle obdržíte: od místních obecních úřadů , obecních
samospráv; od příslušné firmy
zabývající se likvidací odpadů

Tip: Velké kusy prosím vyrovnejte
do plochy a roztrhejte na menší
kousky.

Do této popelnice nepatří: Do této popelnice nepatří: Do této popelnice nepatří: Do této popelnice nepatří:
	starý papír, lepenka, skleněné
lahve
	odpady obsahující škodlivé látky
(barvy, laky, rozpouštědla, olej,
chemikálie, baterie)
	staré elektrické a elektronické
přístroje
	funkční spotřební zboží
	velkorozměrový odpad, staré
dřevo, korek, CD, DVD
	stavební odpady
	šrot z domácnosti, velké
kovové díly
	energeticky úsporné lampy
	osvětlovací zářivky

	plastové sáčky a pytlíky
	obaly z kovu a plastu
	minerální podsyp pro malá
zvířata (a to ani tehdy, když je
biologicky odbouratelný)
	pytlíky z vysavačů
	pleny

	spotřební předměty z plastů/
pěnových nebo vrstvených materiálů, které nejsou obaly (např.
vědra, nádoby, hračky, obložení
stěn/stropů, CD, DVD)
	noviny/časopisy, lepenka, papír,
sklo, nevyprázdněné sprejové
lahve

	zbytky tapet
	buničinové kapesníky
	kuchyňské utěrky z buničiny
	obaly z vícevrstvých materiálů
(např. tetrapaky)

Noviny Časopisy
	noviny a časopisy
(nikoliv ve svazcích)
	knihy (bez kožené vazby)
	sešity
	dopisní papíry, dopisní obálky
	katalogy a prospekty

Do této popelnice nepatří:
zbytky tapet
buničinové kapesníky
kuchyňské utěrky z buničiny
obaly z vícevrstvých materiálů (např. tetrapaky)

Prosíme, při používání kontejnerů pro druhotné suroviny dodržujte následující pravidla:
Do kontejnerů pro druhotné suroviny neodkládejte žádné odpady.
	Kontejnery používejte pouze v časech, které jsou pro vhazování druhotných surovin stanoveny.
	Průmyslovým a živnostenským podnikům je zakázáno tyto kontejnery
užívat.
Z prostorových důvodů není výčet úplný.

Staré sklo
	prázdné prodejní obaly ze skla
(např. láhve od vína, ovocných
šťáv, oleje, octa a omáček, sklenice od marmelád a konzerv)
Tip: Prosíme, vhazujte tříděné
podle barev (bílé, hnědé, zelené).
Láhve jiných barev patří do zeleného skla.

Do této popelnice nepatří:
	křišťálové (bezbarvé) sklo
(např. skleničky na víno, lahvičky
od parfémů)
	žárovky a energeticky úsporné
lampy
	světelné zářivky
	ploché sklo (např. sklo ze zrcadel
a oken)
	žáruvzdorné sklo (např. čajové
soupravy, laboratorní sklo)
	stínítka lamp
	sklenice na pití
	domácí předměty ze skla (např.
poháry, mísy, půllitry/džbány)
	porcelán, keramika, kamenina
	uzávěry (kovové ani plastové)

