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Svoz velkoobjemového odpadu 25. května 2018 – 4. června 2018

V Bělči dne 12. dubna 2018

Věc: Svoz velkoobjemového odpadu 25. května 2018 – 4. června 2018
Č.j.: OB/2018/0270/2

Obec Běleč po dohodě s COMPAG VOTICE s.r.o. zajistila přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad.

Termíny:

Běleč (u Obecního úřadu) od 25. května 2018 (16:00) do 1. června 2018 (8:00)

Bzová (u kontejnerů na kraji vsi) od   1. června 2018 (16:00) do 4. června 2018 (8:00)

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO:  starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové předměty.

V případě, že by byl kontejner plný zavolejte na číslo 724 189 517, můžeme domluvit mimořádné vyvezení.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?

Rozhodně NE: nebezpečný odpad (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.),  bioodpad,

stavební  odpad (mimo  čistých  keramických  obkládaček  a  instalačních  rozvodů),  elektroodpad
(televizory, monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky atd.).

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

Nebezpečný odpad (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.) odevzdejte svozové firmě 16. června 2018
v Bělči od 8:45 do 8:55, ve Bzové od 9:35 do 9:40.

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

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

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


