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Landkreis 
Esslingen 

WAS GEHÖRT WOHIN? RICHTIG SORTIEREN IM ÜBERBLICK: 

ZBYTKOVÝ ODPAD BIOODPAD 
ŽLUTÉ PYTLE/ 

POPELNICE 
OBALY 

PAPÍR SKLO 

Odvoz každé 
Odvoz každé 2 týdny, od 

června do září týdn 
Odvoz každé 2 týdny 

Odvoz každé 4 týdny, 
komunitní sběr nebo 

recyklační centra 

Kontejnery jsou umístěny v 
každém městě nebo 

recyklačních střediscích 

sáčky do vysavače odpad z ovoce a zeleniny kelímky od jogurtů noviny, časopisy sklenice (od marmelády,

plenky rostliny v květináči plastové lahve (např. šampón) katalogy, brožury, prospekty  okurek, medu, hořčice...)

smeti kávová sedlina a čajové sáčky polystyrénové obaly psací papír skleněné lahve (od jedlého

cigaretové nedopalky pevné zbytky jídel v malém množství plastové fólie tiskoviny oleje, octa, omáček, vína...)

octa, omáček, vína...)
popel vaječné skořápky plastikové sáčky obálky

dřevo spadlé ovoce konzervy papírové sáčky  
hygienické vložky,tampóny listi plechovky (bez zálohy) papírové kartony od mycích Důležité! 
zbytky tapet odřezky trávy nápojové kartony (od mléka prostředků  Olovnatý křišťál, ploché sklo,

zbytky koberců malé odřezky živých plotů a džusů) ploché sklo, porcelán nebo

guma zmačkaný papír tuby keramika patří do kontejneru

žárovky řezané květiny fóli na zbytkový odpad!

krejčovský odpad korunkové uzávěry  Modré nebo červené sklo vyhoďte

náplasti, obvazový vakuové balení prosím společně se zeleným sklem! 

zubní kartáčky

ramínka Důležité!  Informační linka
hračky  Naplnit jen kuchyňským a

zahradním
Důležité! Důležité! 

svíčky    zahradním odpadem!  Všechny obaly musí být zcela  Také veškeré čisté papírové,

kožené zboží  Žádné tekuté odpady! vyprázděny – vyčištěny lžící lepenkové nebo kartonové obaly 
kosti  Všechny zbytky jídla zabalte nebo kartáčkem! označené zelenou tečkou patří

podestýlka pro zvířata do novin! do odpadu na papír! Další informace naleznete na 

 Žádné plastové sáčky, ani internetu: 

biologicky rozložitelné www.awb-es.de  nebo na Vašem 
rozložitelný! kalendáři s informacemi o odvozu odpadu. 
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 0800 9312526
 (Anrufe aus dem dt. Festnetz  

   kostenlos, mobil kostenpflichtig) 
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