
JAK MOC HLUBOKO BUDEME MUSET SAHAT
DO SVÝCH PENĚŽENEK, ZÁLEŽÍ NA NÁS VŠECH!
TŘIĎTE DŮSLEDNĚ ODPAD, POMŮŽETE NEJEN SOBĚ,
ALE I OKOLNÍMU ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

PROČ?
Novela zákona o odpadech zdraží skládkování odpadů. Zvýhodněny budou obce s vysokým procentem vytří-
děných odpadů. Ceny skládkování ovlivní výši místního poplatku za komunální odpad, který pak může být až 
trojnásobný. To už se citelně dotkne každého z nás, ale máme možnost s tím ještě něco udělat. Přemýšlejme, 
co kam odhodíme.

Jedeme v tom společně, 
proto třiďme odpad!

BIOODPAD z domácností
Od dubna 2021 bude spuštěn pilotní projekt svozu BIOODPADU z domácností do hně-
dých popelnic. Občané ve vybraných částech města dostanou v průběhu února a března 
zdarma hnědé popelnice.
Bližší informace budou k dispozici na stránkách města chrudim.eu/bioodpad.

DALŠÍ MOŽNOST ULOŽENÍ ODPADU:

důsledně
třiďte Nechcete platit

víc za odvoz odpadů?

SBĚRNÝ DVŮR V ULICI OBCE LEŽÁKŮ
zde také můžete uložit veškeré 
vytříděné odpady. 
Kromě běžně tříděných odpadů zde lze 
odevzdat objemný odpad, pneumatiky, 
stavební odpad, objemný kovový odpad 
a bioodpad ze zahrádek.

KONTAKT: 469 630 007

RE-USE CENTRUM VE SBĚRNÉM DVOŘE
zde můžete zdarma odložit věci, které mohou jinde najít 
další využití:
drobné nádobí, hrnky, drobná bižuterie, příbory, nářadí, 
květináče, hračky, knihy, CD, sportovní potřeby, hračky, 
kabelky, mechanické budíky, hudební nástroje, lyže, obrazy, 
velké knihy (encyklopedie, atlasy) apod.

KONTAKT: 469 630 007

www.chrudim.eudejte vecem
druhou sanci
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třídí takto!
Chrudim
plast

elektro
odpad

papír

textil

sklo

potra-
vinářské
oleje

• sešlápnuté PET láhve
• kelímky, sáčky, folie
• výrobky a obaly z plastů
• polystyren
• nápojový karton
• plechovky od nápojů
• hliník
•  drobné neostré kovové 
předměty

novodurové trubky,
obaly od nebezpečných 
látek, ostré kovové 
předměty

nevhazovat

nevhazovat nevhazovat nevhazovat

• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity, krabice
• lepenka, karton
•  neznečištěné papírové 
obaly

mokrý nebo znečištěný 
papír, uhlový a voskovaný 
papír, použité plenky, 
papírové kapesníky
a hygienické potřeby

nevhazovat

• lahve od nápojů
• skleněné nádoby a střepy
• tabulové sklo

keramiku, porcelán, 
autosklo, drátěné sklo, 
zrcadla

nevhazovat

dejte vecem
druhou sanci

TECHNICKÉ SLUŽBY
Chrudim 2000 spol. s r.o. www.chrudim.eu

• kuchyňské spotřebiče
• mobilní telefony
• IT zařízení
• elektronické hračky
• hobby nářadí
• baterie

televizory, monitory, 
zářivky a úsporné žárovky

• oblečení
• obuv
• kabelky
• bytový textil
• hračky

věci poškozené, mokré 
nebo plesnivé, koberce
a rohožky

•  použité potravinářské
oleje

• tuky z domácností

technické oleje
(motorové), maziva,
kapaliny 


