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Marius Pedersen Group W

Sběr nebezpečných složek
komunáIního odpadu

Vážení občané,

Váš městský / obecní / úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními sluŽbami s'r.o.
pořádají sběr nebezpečných sloŽek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj' pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). odpady budou přebírány
kvalifi kovanými pracovníky naší společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

- Léky všeho druhu včetně mastí
- Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a usta|ovače, chemické

přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně oznaěené !!!
- Zbýky staých barev, obaly od barev
- Kompletní Televizory, PC, Monitory, Tiskárny, Ledničky, drobné elektrozařízení, Zářivky
- Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- Upotřebené motorové oleje ( v uzavřených nádobách do 30 l )
- olejové Íiltry a další zaolejovaný materiál

Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
_ odpad stavebního charakteru

- Eternit, azbest, asfalt
- Stavební omítky, lepidla, směsi atd.

Způsob přebírání odpadů :

1. odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!

2. občané předloŽí před předáním odpadu občanský průkaz , podle kterého bude zjištěna adresa
3. Nebude přijat odpad , ktený bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny

nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského / obecního / úřadu.

' Další informace poskytne Váš městský / obecní / úřad nebo přímo pracovníci
Severočeských komunáních sluŽeb s.r.o. na telefonním čÍsle 483 312 403
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(obvlv 26 Podhora 1 8,00 8,10 křiŽovatka
(obvlv 26 Nechálov 2 8,20 8,30 Kulturnídům
Soběslavice 26 Soběslavice 3 8.40 8,50 náVes - u kaoličkv
Soběslavice 26 Soběslavice 4 8,55 9,05 bramborárna
ýlastibořice 26 seollŠťKa 5 9,10 9,20 autobusová zastávka
ýlastibořice 26 Vlastibořice 6 9.25 9,35 u bvtovek - kulturnídům
ýlastibořice 26 Jivina 7 9,40 9,50 u kaple
Radimovice 26 Radimovice I 9,55 't0,05 naves
]tveřÍn 26 Doubí I 10,1 5 10.25 u krámu
lažanv 26 LaŽany 10 10.30 10,40 náves -zaOU
Přepeře 26 Přepeře 11 10,50 '1'1,00 autobusová zastávka - směr Pirám
;tverin 26 Ctverín 12 11,05 11,15 u zastávkv - orodei iablek - křiŽ.
Pěnčín 26 Pěnčín 13 11,20 11.40 sportovníareál
SviianskÝ Uiezd 26 SviianskÝ Uiezd 14 11.45 11,55 návesuoU-OBED
Příšovice 26 Příšovice '15 13,05 13,20 před sokolovnou
Přepeře 26 Přepeře 16 13,30 13,45 u oU - z hl. doleva (Ms' hřiště)
N/odřiŠice 26 Modřišice 17 13.55 14,05 naves
Modřišice 26 Podhái 18 14,15 14,25 náves - na hl.silnici doprava
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