
Třídění odpadu – kam s ním 

Místa: kontejnery na tříděný odpad nebo šatstvo  86x stanovišť po městě 

Modrý-papír, žlutý plast, zvon na sklo, černý s oranžovým víkem- tetrapak, kontejner na 
šatstvo, popelnice 120l červená na fritovací olej v uzavřené plastové láhvi ne skleněné, ne 
otevřené, popelnice šedivá 120l drobný kovový odpad, plechovky ne plechovky od barev 

            Sběrný dvůr Průmyslová ulice, Liblice vzadu za Veolii 

            Areál TS Český Brod Palackého 339 pouze omezený druh odpadu 

Řazeno dle abecedy 

 

Alobal                  sběrná nádoba na drobný odpad , sběrný dvůr, areál TS Palackého ul.  

Akumulátor automobilový     specializované firmy 

Akvárium            kontejner na sklo (sběrný dvůr, areál TS -zelený kontejner) 

Autovrak a části vozidel   vrakoviště 

Autosklo              sběrný dvůr-velkoobjemový odpad 

Azbest                  Benátky nad Jizerou skládka 

Bakelit                  sběrný dvůr směsný odpad 

Barvy, plechovky od barev        sběrný dvůr (nebezpečný odpad) 

Baterie (monočláky)  sběrný dvůr, areál TS v Palackého ulici, boxy v obchodech, na úřadech 

Bioodpad             hnědé nádoby, sběrný dvůr 

Brýle                     sklo-kontejner, zvon, rámečky plast 

CD, DVD              plasty 

Celofán               směsný odpad 

Cement               sběrný dvůr- suť, zbavit obalu (obal směsný odpad) 

Časopisy, papír, kartony     kontejnery modré na papír, sběrný dvůr, areál TS Palackého ul. 

Čistící a prací prostředky včetně obalů sběrný dvůr 

Deodoranty     plastové žlutý kontejner, skleněné obaly kontejner na sklo 

Dlaždice a obkládačky     sběrný dvůr, kontejner na suť 

Drátěné sklo směsný, objemný odpad sběrný dvůr, ne sklo 

Dřevo, dřevotříska   sběrný dvůr 

Dráty- drovný kovový odpad, sběrný dvůr- kontejner železo 



Kabely  pouze sběrný dvůr 

Dural   sběrný dvůr 

Elektrospotřebiče  sběrný dvůr v jakémkoli množství   

Filmový materiál směsný odpad, sběrný dvůr 

Fotografie          směsný odpad 

Gramodesky (vinylové) směsný odpad, obal papír modrý kontejner, sběrný dvůr 

Guma  směsný odpad sběrný dvůr 

Halogenová světla  sběrný dvůr (elektro) 

Hliník    sběrný dvůr, nádoba na drobný kovový odpad 

Hobra směsný odpad 

Houbičky molitanové   směsný odpad 

Hrnce, pánve, kastroly      sběrný dvůr kontejner na železo 

Chromované předměty  sběrný dvůr 

Chemikálie   sběrný dvůr nebezpečný odpad 

Igelit kontejner žlutý na plasty 

Infekční odpad pouze specializované firmy 

Juta směsný odpad 

Kabelky a tašky   kontejnery na šatstvo 

Kamenina, keramika   směsný odpad, sběrný dvůr 

Kelímky od potravin žlutý kontejner na plasty 

Kelímky nápojové, povoskované směsný odpad 

Knihy  modré kontejnery na papír, sběrný dvůr 

Koberce  směsný odpad sběrný dvůr 

Krabičky od cigaret  směsný odpad 

Krémy v obalech dle materiálu, plastové-plasty, skleněné-sklo 

Křídový papír  kontejnery modré na papír 

Kožené zboží kontejner na šatstvo¨ 

Kožešiny    -  Kontejner na šatstvo 

Květináče, truhlíky plastové – kontejner na plasty, sběrný dvůr 



Lednice, mrazáky   sběrný dvůr 

Léky a léčiva   jen lékárny 

Lepenka papírová  modrý kontejner na papír 

Lepidla  v nádobách uzavřených na sběrný dvůr 

Linoleum a podlahové kritiny   sběrný dvůr objemný odpad 

Magnetofonové kazety, kotouče  kontejner na plast 

Molitan  sběrný dvůr objemný odpad 

Matrace  sběrný dvůr velkoobjemový odpad 

Mikroten  kontejner na plast žlutý 

Míče směsný odpad, v dobrém stavu kontejner na šatstvo, sběrný dvůr 

Mobilní telefony   elektro boxy, sběrný dvůr, klec areál TS Palackého ulice 

Monitory  sběrný dvůr 

Nábytek  pouze sběrný dvůr, rozbité a demontované na jednotlivá prkna 

Nápojové kartony(tetrapak)- černé kontejnery s oranžovým víkem, sběrný dvůr 

Nerez- drobný kovový odpad, sběrný dvůr 

Novodur směsný , objemný odpad sběrný dvůr 

Novoplast objemný odpad, sběrný dvůr 

Obálky kontejner modrý na papír 

Obuv- použitelná obuv do kontejnerů na textil a šatstvo , nepoužitelná směsný odpad 

Oleje   -  Fritovací, jedlý olej pouze do plastových láhví uzavřených a vložit do nádob na 
fritovací olej nebo sběrný dvůr (ne skleněné obaly) 

Oleje motorové – sběrný dvůr (pouze) 

Ocel   drobný kovový odpad, kontejner sběrný dvůr 

Papír  modré kontejnery, sběrný dvůr 

Papírové kapesníky a utěrky použité směsný odpad 

Piliny – malé množství bionádoba, velké množství sběrný dvůr směsný dopad 

Plast  žluté kontejnery na plas 

Plata papírová od vajec  modré kontejnery na papír 

Plata od vajec umělohmotná- kontejner žlutý na plast 

Plechovky – nádoba na drobný kovový odpad, sběrný dvůr ne od barev 



Pleny jednorázové sběrný dvůr směsný odpad, popelnice na směsný odpad 

Plexisklo- objemný odpad sběrný dvůr 

Pneumatky  sběrný dvůr 

Počítače a podobné- sběrný dvůr 

Pohlednice papír-kontejner modrý 

Polystyrén bílý, neznečištěný- malé množství žlutý kontejner na plast, sběrný dvůr dále ke 
zpracování, znečištěný sběrný dvůr 

Polyuretan  specializované firmy 

Porcelán sběrný dvůr směsný dopad 

Pračky, sušičky, myčky  sběrný dvůr 

Pozinkovaný plech, různý plech bez příměsí dřeva sběrný dvůr železo odpad 

PVC velkoobjemový kontejner, sběrný dvůr 

Repelenty nebezpečný odpad, nevylévat, sběrný dvůr 

Ředidla  nebezpečný odpad sběrný dvůr 

Sáčky od jídla- kontejner žlutý na plast 

Sádrokarton  sběrný dvůr objemný odpad 

samolepky  směsný odpad 

Silikony směsný odpad 

Silon směsný odpad 

Skelná vata  objemný odpad 

Sklenice   zvony na sklo, sběrný dvůr zelený kontejner na sklo 

Sklo zvony na sklo, kontejnery zelené na sběrném dvoře 

Stelivo po zvířatech 100% přírodní bioodpad nebo sběrný dvůr (umělé- směsný odpad) 

Střelivo pouze specializované firmy 

Šanony kontejner na papír modrý 

Tapety směsný odpad (použité strhané), nové paír-modrý kontejner 

Teflon   směsný odpad 

Televizor  sběrný dvůr 

Teploměry výhradně lékárny 

Térový papír  směsný odpad 



Textil- veškerý vhodný nevhodný (ke zpracování) kontejnery na šatstvo 

Tonery a inkousty  sběrný dvůr speciální nádoba 

Tráva posekaná- bioodpad, biopopelnice hnědé, sběrný dvůr 

Tuby od past a krémů kontejner žlutý na plasty 

Varné sklo směsný odpad 

Víčka od Petlahví- kontejner žlutý na plast 

Víčka od zavařovaček čistá do kontejneru na hliník, skleněná do kontejneru na sklo 

Videokazety kontejner na plast žlutý 

Voskovaný papír  směsnýnodpad 

Žárovky obyčejné směsný odpad, sběrný dvůr 

Žárovky úsporné, zářivky  sběrný dvůr kontejner od firmy Ekolamp 

Zemina bioodpad, možno vysypat i v přírodě (z květináčů) 

Zrcadla směsný, objemný odpad, sběrný dvůr ne sklo 

Železniční pražce odborná likvidace odbornou firmou 

Železo sběrný dvůr, výkupna železa 

 

 

 


