
PŘÍLOHA č. 1 

Jak správně v našem městě třídit 

odpad 

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není 
často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Vytříděné složky 

komunálního odpadu odkládejte do barevných kontejnerů, které jsou ke sběru 
jednotlivých komodit určeny. Po celém území našeho města je v současné době 

celkem 173 stanovišť (tzv. separačních hnízd), ve kterých je vždy umístěna 

trojice nádob na jednotlivé komodity: papír (modrý kontejner) – plasty (žlutý 
kontejner) – sklo (zelený kontejner).  V některých lokalitách jsou rozmístěny i 

hnědé nádoby na bioodpad a duonádoby, do kterých je možné papír a plast 
třídit současně do jedné nádoby. V těchto lokalitách, jsou pak rozmístěny pouze 

nádoby na sklo. 

 

SSbběěrr  ppllaassttůů    

Do žlutých nádob můžete odhodit: plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní 
tašky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, sešlápnuté PET lahve od nápojů, 

plastové obaly od spotřebního zboží, nápojový karton (Tetra 
Pak) od mléka a džusů. 

Do kontejnerů na plasty nepatří: pěnový polystyrén, sklo, 

papír, kovy, textil, molitan, guma, kabely, plastové obaly 
znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod., linolea 
a výrobky z PVC. 

PET lahve jsou označeny některou z následujících značek: 

 

SSbběěrr  ppaappíírruu    

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, 

katalogy, 

telefonní seznamy, neznečištěné papírové sáčky, papírové 

ubrousky, papírová lepenka, kancelářský papír, karton, 

knihy, sešity, letáky, čistý obalový papír. 

 



Do kontejnerů na papír nepatří: uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, 

papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité pleny, pergamen, 

pauzovací papír, dehtový papír, sklo, plasty, textil. 

Obaly z papíru bývají označeny:    

 

  

  

SSbběěrr  sskkllaa    

Do zelených nádob můžete odhodit: lahve od nápojů bez 

kovových uzávěrů, tabulové sklo bez drátěné vložky, barevné 

sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby. 

 

Do kontejnerů na sklo nepatří: keramika, porcelán, 

kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěnou vložkou, 

automobilová skla, televizní obrazovky. 

 

Obaly ze skla bývají označeny 

 

 

SSbběěrr  bbiiooooddppaadduu                 

                       

Do hnědých nádob můžete odhodit: zbytky ovoce, zeleniny, 

listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky 
pečiva a obilovin, travní hmotu, plevel, listí, jemné nebo drcené 

větve, hobliny, piliny. 

Do hnědých nádob na bioodpad  nepatří: komunální odpad, 
živočišné  zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír, 
sklo, plasty, textil, kovy,  nebezpečné odpady.     

                         
    

  



VV  nnaaššeemm  mměěssttěě  ssee  nnááddoobbyy  nnaa  ttřříídděěnnýý  ooddppaadd  ssvváážžíí  vv  ttyyttoo  

ddnnyy::  

mmooddrrýý  kkoonntteejjnneerr na papír 1 x týdně –úterý 

žžlluuttýý  kkoonntteejjnneerr na plast 1 x týdně - středa 

zzeelleennýý  kkoonntteejjnneerr  nnaa  sskklloo  11  xx  mměěssííččnněě  ––  pprrvvnníí  ssoobboottuu  vv  mměěssííccíí        

((vvee  vvyyttiippoovvaannýýcchh  ssttaannoovviiššttíícchh  11  xx  1144  ddnnůů  vv  lliicchhéé  ppoonndděěllíí))  

hhnněěddáá  nnááddoobbaa  nnaa  bbiiooooddppaadd  11xx  1144  ddnnůů  ddllee  llookkaalliitt  ––  ssuuddýý  nneebboo  lliicchhýý  ttýýddeenn  

dduuoonnááddoobbaa  nnaa  ppaappíírr  aa  ppllaasstt  11  xx  1144  ddnnůů  vv  lliicchhýý  ččttvvrrtteekk    

  

            Zdroj: Magistrát města Teplice, Odbor ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 2 

 

Sběrný dvůr odpadu Teplice 
 

Sběrný dvůr odpadu města Teplice se nachází v ul. Úprkova v areálu firmy Marius 

Pedersen a.s., která ho spravuje. 

 Občané města Teplice zde po prokázání totožnosti (platným občanským 

průkazem) mohou ukládat veškeré druhy odpadu zdarma, podnikatelé za úhradu dle 

ceníku. 

 Ukládán zde může být např. odpad velkoobjemový, odpad ze zeleně, stavební 

odpad a nebezpečné odpady (tzn. zářivky, oleje, znečištěné obaly, akumulátory, vyřazená 

zařízení – TV, lednice ….). 

 Další informace poskytnou pracovníci společnosti Marius Pedersen a.s. na 

telefonních číslech: 417 514 911 recepce, sběrný dvůr obsluha 417 514 949. 

Provozní doba sběrného dvora: 

Po   8.
00

 – 18.
00

 hod. 
Út   8.

00
 – 18.

00
 hod. 

St   8.
00

 – 18.
00

 hod. 
Čt   8.

00
 – 18.

00
 hod. 

Pá   8.
00

 – 18.
00

 hod. 
So   8.

00 
 - 14.

00
 hod. 

 

   

Obrázek 1 – Mapa s označením sídla společnosti Marius Pesersen, zdroj: www.seznam.cz 


