Nebezpečný odpad
Čisticí prostředky

Automobilové prostředky

Zahradnické potřeby

Domácí pesticidy
Domácí dílny

Elektrická a elektronická zařízení
Ostatní

pro toalety a tekuté odpady
pro sanitární keramiku
na leštění nábytku
prací a bělicí prostředky
chemikálie pro provoz a údržbu bazénů
motorové oleje
autobaterie
čističe karburátorů
brzdové a převodové kapaliny
nemrznoucí směsi
herbicidy
insekticidy
fungicidy
mořidla
prostředky pro deratizaci
protimolové tablety a spreje
repelenty a spreje proti obtížnému hmyzu
lepidla a tmely
barvy a laky
ředidla a rozpouštědla
fotochemikálie
odstraňovače barev a laků
chladničky a mrazáky
zářivky a výbojky
obrazovky a monitory
přenosné baterie
rtuťnaté teploměry

Velkobjemový odpad
Starý nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla), koberce, linolea, matrace apod., zdravotní
keramika (umyvadla, záchody,…), kovový odpad – motory, kovové nosníky, plechy, kola, části
autovraků, drátěnky, dřezy, vany.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě.

Elektro odpad – zpětný sběr
Velké domácí spotřebiče: chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky, pračky, sušičky,
myčky nádobí, trouby, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, elektr. radiátory,
klimatizační zařízení,…
Malé domácí spotřebiče: vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, hodiny,
budíky, elektrické ventilátory,…
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení: velké sálové počítače, servery,
minipočítače, tiskárny, osobní počítače, laptopy, notebooky, kopírky, kalkulačky, dálnopisy, faxy,
telefony,…
Spotřebitelská zařízení: televizory,videokamery, videorekordéry, hi-fi soupravy, hudební nástroje,…
Osvětlovací zařízení: svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností, lineární (trubicové) zářivky,
kompaktní zářivky, vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových,
halogenidových a směsných výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, ostatní osvětlovací zařízení nebo
zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině
neuvedené,…
Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů: vrtačky,
pily, šicí stroje, Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání,
dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů,
nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo
pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití .

