SBĚR ODPADU 2019
V měsíci květnu proběhne v naší obci sběr velkoobjemového odpadu (odpadu, který nelze vhodit
do popelnic nebo vytřídit do kontejnerů ), sběr nebezpečného odpadu a sběr železného šrotu.

*SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejner bude přistaven od pátku 3. 5. 2019 pod radnicí u cesty ke hřišti, po naplnění bude
odvezen a v případě potřeby přivezen zpět prázdný.
Na co je kontejner určen:
-odpad, který se svým rozměrem nevejde do popelnice a nelze jej třídit (nábytek, matrace,
koberce, linolea, textilie, boty, sáňky, dveře, WC, umyvadla apod.) Odpad se snažte „ukládat“ tak,
aby kontejner pojmul co největší množství odpadu, protože doprava je nejvyšší položkou při
odvozu .

NEPATŘÍ SEM TELEVIZE, SPORÁKY, LEDNICE !!!!
*SBĚR ŽELEZA
Po ukončení sběru velkoobjemového odpadu, bude přistaven kontejner na železo – před zahradou
bývalé mateřské školy. Železný šrot a kovový odpad zbavený umělohmotných a jiných
součástí odkládejte pouze do tohoto kontejneru !!!!

Termín přistavení kontejneru bude zveřejněn na vývěsce, webových stránkách obce a
budete informování prostřednictvím SMS infokanálu.
*SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ, PNEUMATIK
V sobotu 11. 5. 2019 bude na jednotlivých stanovištích proveden odběr výše jmenovaných
odpadů :
8,00 hod
Františkov
8,10 hod
u polesí
8,15 hod
křižovatka na Staré Město
8,25 hod
náměstí
8,30 hod
u obchodu
8,40 hod
u paneláků
ČASY JSOU ORIENTAČNÍ !!!
Co je nebezpečný odpad – motorové oleje, olejové filtry,nádoby se zbytky barev, ředidla a mořidla,
nepoužité léky, infuzní sety, chemické prostředky na ochranu rostlin a na hubení škůdců, zbytky
asfaltu, spreje apod.
Elektrozařízení – televizory, sporáky, rádia, lednice apod.,všechny druhy baterií. Pneumatiky pouze
z osobních vozidel.
Při sběru dbejte prosím pokynů pracovníků technických služeb tak, aby vše proběhlo hladce.

***************************************************************************************************
*SMĚSNÝ ODPAD (popelnice)
Od 25.4.2019 přecházíme na „letní provoz“ - svoz odpadu 1x za 14 dní
Vždy ve čtvrtek v LICHÉ týdny : 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.,.....

*SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
–
–
–
–

plasty každé sudé pondělí
papír – každé liché pondělí
sklo – podle potřeby
textil – podle potřeby

