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Svoz nebezpečného odpadu 16. června 2018

V Bělči dne 12. dubna 2018

Věc: Svoz nebezpečného odpadu 16. června 2018
Č.j.: OB/2018/0267/2

Společnost COMPAG VOTICE s.r.o. zajišťuje mobilní sběr nebezpečných odpadů z obcí.

V sobotu dne 16.6.2018 bude proveden svoz nebezpečných odpadů z obcí Nová Ves, Zhoř, Slapsko, Běleč a
Vilice.  Odpady budou odebírány od občanů bezplatně,  od  podnikatelských subjektů  za  úplatu.  Při  odběru
odpadů je nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště občanským průkazem, jinak od nich nebude
odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech:

Místo sběru čas od  -  do
H.Střítež - u prodejny 7:30 - 7:35
Mutice - hasičárna 7:40 - 7:45
Křtěnovice - hasičárna 7:50 - 7:55
N.Ves - u fary 8:00 - 8:10
Zhoř - aut.zastávka 8:15 - 8:20
Vrážná 8:25 - 8:30

Běleč - náves 8:45 - 8:55
Zátiší 9:00 - 9:05
Hrnčíře 9:10 - 9:15
Vilice - u kulturního domu 9:20 - 9:30

Bzová 9:35 - 9:40

Prosíme o prominutí případného zdržení.

Mezi nebezpečné odpady patří zejména:
motorové, převodové a hydraulické oleje, nemrznoucí kapalina – fridex a pod., brzdová kapalina, sorbenty,
olejové  filtry,  čistící  tkaniny apod.,  akumulátory a  galvanické  články,  barvy,  lepidla,  pryskyřice,  ředidla  a
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, chemikálie a fotochemikálie, léky, pesticidy, zářivky a výbojky, obaly
znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů apod.

Lednice, mrazáky, mikrovlnky, varné desky, varné konvice, svítidla, televize, počítače a další drobné spotřebiče
odevzdávejte 15. dubna 2018 hasičům v rámci sběru elektrošrotu.

Velkoobjemový komunální odpad, který se svojí velikostí nevejde do popelnice, vyhoďte do velkoobjemového
kontejneru v Bělči od 25. května 2018 do 31. května 2018, ve Bzové od 1. června 2018 do 4. června 2018.

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


