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Podmínky pro udělení EKO bodů za vytříděný odpad
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Plast s nápojovými kartony
Plast je sbírán do žlutých nádob, které jsou řádně označeny čárovým/QR kódem, nebo do
žlutých kontejnerů zaevidovaných v odpadovém účtu.
Nádoba musí být zcela naplněná a nesmí obsahovat nesešlápnuté PET lahve. V případě
nesplnění tohoto bodu může obsluha ponížit EKO body o polovinu a to načtením 50% zaplněnosti
pytle/nádoby. Výše EKO bodů za obsloužený kontejner může být ovlivňována načtenou zaplněností.
V nádobě nebo v kontejneru nesmí být jiný odpad než plast (např. papír, sklo, vyteklý olej, hlína
atd.) výjimku tvoří nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu) – nesmí obsahovat zbytky
tekutin!!!, dále nebezpečný odpad (obaly od nebezpečných látek), zbytky potravin, nápojů a jiný
biologicky rozložitelný odpad (např. neotevřený kelímek s jogurtem, PET lahev s deci vody,
použité pleny) atd.
Obsah nádoby či kontejneru musí být možné hodnotit (v nádobě či v kontejneru nesmí být
naplněné igelitové tašky).
Papír
Papír je sbírán do modrých nádob nebo do modrých kontejnerů zaevidovaných v odpadovém
účtu. Nádoby jsou řádně označeny čárovým/QR kódem.
Do nádob jsou sbírány papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek,
cereálií, obálky, krabice od bot…) nebo papírové obaly spolu s tiskovinami (noviny, časopisy …).
Nádoba nebo kontejner nesmí obsahovat nerozlepené krabice. Výše EKO bodů za obsloužený
kontejner může být ovlivňována načtenou zaplněností.
V nádobě nebo v kontejneru nesmí být jiný odpad než papír (např. plast, kov, sklo, vyteklý olej,
hlína atd.) Dále nesmí být přítomny zbytky potravin. Do papíru nepatří mastný nebo jinak
znečištěný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Obsah nádoby či kontejneru musí být možné hodnotit (v nádobě či kontejneru nesmí být
naplněné papírové tašky nebo krabice). Papír nedávejte do krabic ani do jiných papírových obalů.
Krabice musejí být rozlepené!

