KOVY DO ŽLUTÝCH
NÁDOB S PLASTEM
A NÁPOJOVÝM KARTÓNEM
Naše svozová společnost SOMPO, a.s. bude nově
svážet kovové obaly společně s nápojovými kartony
a plasty. Rozšířený systém sběru komunálních odpadů
začne 1. 7. 2020. Protože jsou plasty i nápojové kartony
podle barev a materiálu přebírány na dotřiďovací
lince, je pak snadné třídit další druh odpadu,
aniž by to způsobilo vážné těžkosti.
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Kovové obaly jsou často součástí směsného komunálního odpadu. Přitom se jedná
o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo!
Samostatný sběr a doprava lehkého kovu z domácností je ale příliš drahá. Nejrozumnější
způsob, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně svézt drobné
kovy z domácností je právě tato novinka, se kterou přichází SOMPO, a.s.
Co tedy bude kromě plastu a nápojových kartonů nově patřit do žlutých kontejnerů?
• Nápojové plechovky
• Konzervy
• Hliníkové obaly
• Alobal
• Hliníková víčka od mléčných produktů
• Hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin
V průběhu července budou všechny kontejnery na plast přeznačeny novými samolepkami, kde bude uvedeno, že do těchto nádob patří i drobné kovy. Vzhledem k počtu
kontejnerů, které SOMPO, a.s. obsluhuje to bude chvilku trvat, ale nemusíte mít strach
odložit do žlutých nádob kovy již nyní!
Je velice důležité, aby kovové obaly stejně jako u obalů z nápojových kartónů nebo
plastů neobsahovaly zbytky potravin, nebo jiného biologického materiálu. Jakékoli
znečištění biologicky rozložitelnými odpady způsobuje při konečném ručním třídění
velké problémy.
Žluté kontejnery nejsou určeny pro velké kusy kovů. Ty stále patří do kovošrotů či na
sběrné dvory. Při jejich vhození do kontejneru hrozí jak jeho poškození, tak poškození
svozové techniky při výsypech těchto nádob.
Rozhodně sem nepatří spreje, či jiné kovové tlakové lahve! Ty jsou nebezpečným
odpadem. Při svozu je odpad ve svozových autech lisován, což není vhodné provádět
s nádobami natlakovaným výbušným plynem. Hrozí jak poškození techniky, tak zdraví
zaměstnanců SOMPO, a.s.
Děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl!

