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Příloha č. 7 k pravidlům MESOH č. …./2017 

   Návod jak třídit vybrané odpady Ropice 

• Plast, plast s drobným kovem 

1. Do čirého pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od 

bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, poctivě 

sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to 

ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. Opravdu vše, co je 

plastové. Do pytle s plastem můžete dávat i drobný kov (víčka od jogurtu, 

víčka od zavařovacích sklenic, konzervy…). 

2. Až bude pytel plný tj. hmotnost pytle 

mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem (označení - pytel).  

3. Pytel postavte před dům ke krajnici vozovky večer před svozovým dnem. Harmonogram svozových dní najdete ve 

svém odpadovém účtu nebo ve svozovém kalendáři.         
 

 

 

Větší plasty např. bedna na hrozny, které se nevejdou do pytle, postavte volně vedle pytle, polepte 

čárovými kódy (označení - volný) a oblast kolem čárového kódu dobře 

označte, ať se nepřehlédne.  

 

 

 

 

• Papír, papír s nápojovými kartony 

A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, 

cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…), tak… 

1. Do čirého pytle třiďte veškerý papír – obaly 

 od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, 

cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, časopisy, noviny, 

letáky atd. Do pytle s papírem můžete dávat i 

nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu).  

Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a 

krabice sešlápněte. 

2. Až bude pytel plný tj. hmotnost pytle mezi  

5 až 10 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem (označení – pytel). 

3. Pytel postavte před dům ke krajnici vozovky večer před svozovým dnem. Harmonogram 

svozových dní najdete ve svém odpadovém účtu nebo ve svozovém kalendáři. 
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B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak… 

1. Až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny do balíku a k úvazku 

připevněte visačku s čárovým kódem (označení - balík). 

2. Balík postavte před dům ke krajnici vozovky večer 

před svozovým dnem. Harmonogram svozových dní 

najdete ve svém odpadovém účtu nebo ve svozovém 

kalendáři. 

 

 

 

Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do 

balíku o minimální výšce 30 cm a k úvazku připevněte visačku s čárovým 

kódem (označení - balík). Balík postavte před dům ke krajnici vozovky 

večer před svozovým dnem. Harmonogram svozových dní najdete ve 

svém odpadovém účtu nebo ve svozovém kalendáři. 

 

 

 

Jak označit pytel visačkou s čárovým kódem 

1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky. 

2. Doprostřed visačky nalepíme čárový kód – čárový 

kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!! 

3. Visačku přivážeme k úvazku pytle. 

 

Video návod jak správně označit pytel visačkou  s 

čárovým kódem, spustíte prostřednictvím  

tohoto odkazu: www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou 

http://www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou



