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CO PATŘÍ 
DO ZELENÉ 

NÁDOBY NA 
ODPAD? 

Věci vložte do zelené  
nádoby volně – nedávejte  
je do žádných pytlů.   

Vaše nádoby je potřeba dátven před 7 hodinou ráno v den sběru. Po 
vyprázdnění nádoby, prosím, vraťte dovnitř.  

ANO NE
• Noviny, časopisy  
     a telefonní  
     seznamy 

    
    
 • Papír*viď 6 na  

druhé straně 
 

• Karton 
 

• Knihy 
 

• Konzervy od  
jídla a plechovky 
od nápojů 
 

 

• Aerosoly 

 

• Plastikové láhve 

• Skleněné láhve a láhve 
 od zavařenin 
*viď 5 na druhé straně 
 

• Odpadkové jídlo 
 

• Pleny 

 

• Ostatní plasty,  
      např. kelímky od  
      jogurtů a podnosy  
      pro jídlo 

   
   
   

 

Výše uvedené věci je  
možné umístit do ŠEDÉ  
nádoby. ŠEDÁnádoba je  
určena pro běžný odpad  
z domácnosti.Nevhazujte  
zeminu, štěrk a odpad ze  
zahrady. 
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Vaše nádoby je potřeba dátven před 7 hodinou ráno v den sběru. Po 
vyprázdnění nádoby, prosím, vraťte dovnitř.  

1. Co se stane, pokud do nádoby umístím nevhodné věci?
- Zelenánádoba pak nemusí být vyprázdněna a může být odstraněna 
z vašídomácnosti. 
 

2. Jak mohu recyklovat správně?
- Tak, že do zelenénádoby budete umísťovat pouze věci v kolonce ANO √ na přední 
straně letáku. 
 

3. Mají být věci v nádoběumísťované volně?
- Ano, všechny věci musí být vložené volně, musí být čisté a nezabalené v černých 
pytlích nebo nákupních igelitkách. 
 

4. Co se stane s obsahem zelené odpadkové nádoby?
- Obsah zelenénádoby se třídí podle materiálu, např. plastové láhve, noviny a 
časopisy a pak je odeslán pro recyklaci. 
 

5. Jak mohu recyklovat skleněné láhve a láhve od zavařenin?
- Skleněné láhve můžete odvézt na patřičné recyklační místo. Na 
www.kirklees.gov.uk zjistíte, kde se nachází nejbližší takové místo. 
 

6. Můžu do recyklačnínádoby umísťovat skartovaný papír?
 - Ne, ale malé množství můžete vyhodit donádoby pro kompost. Jinak ho zabalte 

do dvou pytlů (aby se předešlo roztrhnutí) a pytel umístěte do zelené nádoby.  
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