
Příloha č. 1 k pravidlům MESOH 

Stránka 1 z 2 
 

Odpadový dotazník – závazek k ekologickému nakládání s odpady 

ID stanoviště*:    Adresa stanoviště: 

Jméno kontaktní osoby stanoviště: 

E-mail:        Tel.: 

Křížkem označte způsob nakládání s odpady, ke kterému se zavazujete. U každého bodu musí být jeden 

křížek (u bodů 6, 7, 9 a 10 může být křížků víc). 

 

1. Většina plastu je v našem případě 

 vyhazována do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 tříděna (sběrný dvůr, svoz od domu, žlutý 

kontejner). 

 

2. Většina skla je v našem případě 

 vyhazována do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 tříděna (sběrný dvůr, svoz od domu, zelený a 

bílý kontejner). 

 

3. Většina papíru je v našem případě 

 vyhazována do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 používána na podpal, 

 v létě tříděna a v zimě používána na podpal, 

 tříděna (sběrný dvůr, svoz od domu, modrý 

kontejner). 

 

4. Většina plechovek je v našem případě 

 vyhazována do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 prodávána ve sběrně druhotných surovin, 

 tříděna (sběrný dvůr, svoz od domu, šedý 

kontejner), 

 plechovky nekupujeme. 

 

5. Většina nápojového kartonu (obaly od 

mléka, džusů apod.) je v našem případě 

 vyhazována do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 používána na podpal, 

 tříděna (sběrný dvůr, svoz od domu, kontejner 

na ulici), 

 nápojové kartony nemáme. 

 

 

 

 

 

 

6. Drobné elektrozařízení je v našem 

případě 

 vyhazováno do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 tříděno (sběrný dvůr, svoz od domu, červený 

kontejner), 

 odevzdáváno v jiném místě zpětného odběru. 

 

7. Jedlý olej a tuk je v našem případě 

 vyhazován do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 vylíván do kanalizace, 

 tříděn (sběrný dvůr, sběr od domu, speciální 

nádoba) 

 řešen jinak – napište jak: ________________ 

 

8. Většina textilu je v našem případě 

 vyhazována do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 tříděna (sběrný dvůr, svoz od domu, charita, 

kontejner na ulici). 

 

9. Kuchyňské zbytky (slupky od ovoce a 

zeleniny atd.) a rostlinné zbytky ze 

zahrady (tráva, listí, květiny atd.) jsou 

v našem případě 

 vyhazovány do nádoby na směsný odpad 

(popelnice), 

 tříděny do hnědých nádob (svoz od domu, 

hnědé kontejnery). 

 odváženy na sběrný dvůr nebo do veřejných 

velkoobjemových kontejnerů, 

 kompostovány v místě jejich vzniku (např. na 

zahradě), 

 dávány na hnojiště, 

 zkrmovány zvířatům, 

 vermikompostovány na balkoně (v bytě), 

 ukládány do BIOTEJNERU. 
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10. Snižujeme produkci odpadu těmito způsoby:  

 

 Nesnižujeme produkci odpadu.  

 

 Nekupujeme balené vody – máme málo PET lahví.  

 Obaly od potravin (nápojů) používáme vícekrát.  

 Kupujeme nápoje ve vratných obalech.  

 Netopíme tuhými palivy – nemáme popel. 

 Používáme jednu nákupní tašku. 

 Používáme vlastní sáčky (na pečivo, na zeleninu, atd.). 

 V obchodech preferujeme méně zabalené zboží.  

 Kupujeme kvalitní výrobky, které déle vydrží. 

 Nakupujeme v množství, které skutečně spotřebujeme (věci, které použijeme). 

 Nakupujeme v second handech a v bazarech. 

 Nekupujeme plechovky (konzervy). 

 Nekupujeme nápojové kartony. 

 Nepoužíváme jednorázové nádobí. 

 Nebereme letáky – máme na schránce nálepku „Nevhazujte letáky“.  

 Opravujeme rozbité věci – věci vyhazujeme, až už nejdou opravit. 

 Používáme textilní pleny.  

 Nekompostovatelné zbytky (omáčky, kosti…) dáváme domácím zvířatům (slepicím, praseti, psovi). 

 

 Jinak – napište jak:  

 

 

 

 

 

Čestně prohlašujeme, že: 

a) výše uvedená tvrzení jsou zcela pravdivá, 

b) se odpadu nebudeme zbavovat neekologickým způsobem, jako je například spalování nebo odkládání 

na místa k tomu neurčená (černé skládky), 

c) do tříděného odpadu nebudeme dávat odpad, který do něj nepatří. Např. sklo do plastu, textil do papíru 

atd., 

 

To stvrzuje kontaktní osoba svým podpisem jménem všech účastníků systému daného stanoviště. 

  

 

    Podpis kontaktní osoby 

 


