
Jak na odpady? 

 

Nelíbí se vám nějaké  místo, víte o černé skládce? 

Chytře! 

 

Městská část Praha 14 nelení! 

Snižujeme tvorbu odpadu 

 zajišťujeme sběr tříděného odpadu – můžete třídit 

11 druhů odpadu včetně použitého kuchyňského oleje 

 každoročně pořádáme Den Země 

 v dotačním programu podporujeme finančně ekologické, 

udržitelné a celkově globální aktivity  

 realizujeme dobrovolnické úklidy v rámci kampaně 

„Chceme tu mít čisto“  

 spolupracujeme s Coca Colou, IKEA a Centrem Černý 

Most na dalších aktivitách a kampaních okolí 

 nakupujeme hospodárně, ve velkých baleních 

 opravujeme, co jde, než koupíme nové 

 půjčujeme si vybavení mezi sebou 

 vyměňujeme tuhy ne propisky 

 na akcích používáme vratné kelímky nebo opakovaně   

použitelné nádobí 

 nekupujeme vodu v PET lahvích, pijeme vodu z kohoutku 

Udržitelný a hospodárný přístup k odpadům máme jasně 
vymezený ve svých strategických dokumentech i interních 

směrnicích.  

Tyto dokumenty jsou závazné i pro naše příspěvkové orga-

nizace (Praha 14 kulturní, základní a mateřské školy). 

Odpadovou problematiku řeší na MČ Praha 14 Odbor 

životního prostředí. 

Dejte nám o tom vědět. 

Pomůžeme vám zorganizovat dobrovolnický úklid – zajistí-

me nářadí, rukavice, zajistíme odvoz.  

Oddělení strategického plánování, tel: 225 295 344, nebo 

odpadky vyfoťte a vložte do aplikace… 

Stop 
černým 

skládkám! 

Každý odhozený předmět zanechá v přírodě stopu. 

Stop černým skládkám a nepořádku! 

Stop znečistěným trávníkům psími výkaly! 

Černá skládka je nelegální ukládání odpadu mimo určený 

prostor (mimo odpadkový koš, popelnice, kontejner, sběrný 

dvůr atd.) Černá skládka je i gauč, lednice nebo pytle od-

padků vedle popelnice, hromada odpadků na trávníku. 

Papírový kapesník se rozkládá asi 5 měsíců, banánová 

slupka půl roku, plechovka 15 let, igelitový sáček 25 let, 

žvýkačka až 50 let, plastová láhev přes 100 let, polystyren 

a sklo se pravděpodobně nerozloží nikdy. 

Z velkého množství odpadu se také uvolňují chemické látky, 

které zamořují půdu, vodu, poškozují životní prostředí. 

Psí exkrementy mohou být příčinou mnoha chorob: např. 

hrozí nákaza toxokarozou (škrkavka), měchožilem zhoub-

ným, hádětem střevním a prvoky, kteří parazitují ve stře-

vech zvířat. Vířený prach suchých exkrementů, znečištěné 

travnaté plochy jsou rizikovým faktorem pro lidi i pro samot-

né psy, řada původců onemocnění přežívá v těchto prostře-

dích i několik měsíců.  



 
 
 

Víte, že? 
      Když odložíte odpad mimo místo k tomu určené, můžete    

   dostat vysokou pokutu? Zákon o přestupcích č. 200/1990 

Sb. v §47 jasně říká, že přestupku se dopustí ten, kdo neo-

právněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpa-

dy mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek lze ulo-

žit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Víte, jak na žvýkačky? 
Žvýkačky z estetického i hygienického hlediska na chodníky 

a do trávníků nepatří. Jejich odstranění z chodníků je nároč-

né i nákladné. Použitou žvýkačku před vyhozením do koše 

zabalte do papírku.  

Víte  kam s nebezpečným odpadem? 
Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev, laků, 

ředidel, čistících prostředků, tonery, těkavé látky, použité 

oleje, autobaterie, obrazovky, zářivky, chladničky a mrazáky 

aj. Ukládejte je do sběrného dvora nebo odevzdejte při mo-

bilním svozu nebezpečných odpadů.  

Víte  kam s objemným odpadem? 
Objemný odpad, jako je například nábytek, podlahové kryti-

ny, umyvadla, vany, matrace, dveře, pneumatiky, vysloužilé 

elektrospotřebiče, stavební odpad, kovy i bioodpad (pokud 

nejsou v místě sběrné nádoby na bioodpad) patří do sběr-

ných dvorů, nebo do přistavených kontejnerů.  

Dejte odpadu šanci k dalšímu využití! 
Má to smysl! 

Třídění odpadů stanovuje obecně závazná vyhláška obcí 

a měst. 

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění 

směsného komunálního odpadu. 

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí,  

druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů. 

1. Předcházejte vzniku odpadu! 

2. Odpady třiďte hned, jak vzniknou. 

3. Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich 
opravdu patří. 

4. Před vhozením odpadu do kontejneru zmenšete 
jeho objem sešlápnutím, nebo složením. 

Proč??? 

Proč je třeba třídit odpady??? 
Tříděním odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, 

energie a životní prostředí! 

Pokud odpady správně vytřídíme, přispějeme tím k jejich 

dalšímu využití a recyklaci. 

Kde najdete informace o třídění odpadu? 
Informace k tomu, jak správně třídit naleznete přímo na 

barevných sběrných nádobách (popelnicích). Jsou na nich 

umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří 

a co ne.  

Kam putuje vytříděný odpad? 
Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové 

firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřídí a připraví na další 

zpracování a k recyklaci. Z odpadů se vyrábí buď úplně no-

vé výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu 

nových předmětů. 


