
Zm na ve zp sobu t íd ní skla !!!! 
Na základ   sd lení naší dodavatelské  fy JOGA a obalové fy EKOKOM oznamujeme všem 
ob an m, že od ledna 2007 dochází ke zm n  ve zp sobu t íd ní skla a to dle p iloženého 
letáku. Rovn ž nám bylo sd leno, že svoz veškerého vyt íd ného skla bude probíhat v jeden 
den tak, jak bylo uvedeno na letáku svozového harmonogramu pro 1. pololetí roku 2007 – tj. 
11.5. 2007. 

POMOZ I TY ŽIVOTNÍMU PROST EDÍ
ZAPOJ SE DO T ÍD NÍ SKLA 
 NA BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO  

VE VALAŠSKÉ POLANCE

Do bílého pytle na bílé 
( iré) sklo pat í:

Bílé ( iré) sklo a sklenice, iré
láhve od jogurt , zava enin,
zeleniny, kompot , nevratné 

iré láhve a st epy, pr hledné
(bílé) tabulové okenní sklo, 
bílé ( iré) obalové sklo 

Do bílého pytle na  bílé sklo  
nepat í:
Jakékoliv barevné sklo a st epy, 
olovnaté sklo, drátoskla, zrcadla 
lepená, barvená a opálová skla, 
obrazovky, keramika, zá ivky 

Do zeleného pytle na 
barevné sklo pat í:

Barevné sklo a st epy krom
olovnatého skla,barevné 
lahve od nápoj , ovocných 
š áv, lihovin, oleje, 
pr myslové barevné sklo a 
st epy 

Do zeleného pytle na 
barevné sklo nepat í:

Bílé sklo a st epy, žárovky, 
zrcadla, drát né sklo, lepená, 
barvená a opálová skla, 
obrazovky, keramika, zá ivky,  
pr hledné (bílé) tabulové okenní 
sklo, sklen né obaly od 
nebezpe ného odpadu 

Do erného pytle a 
nádob na zbytkový 

odpad pat í:

Olovnaté, lepené, 
opálové a barvené sklo, 
drátosklo, keramika, 
zrcadla, porcelán

Do erného pytle a nádob 
na zbytkový odpad 
nepat í:

Bílé ( iré) sklo a st epy, barevné 
sklo a st epy, tabulové okenní 
sklo, bílé nebo barevné obalové 
sklo, obrazovky, zá ivky, 
sklen né obaly od 
nebezpe ného odpadu 
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