Městský úřad Opočno a firma Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že proběhne:
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(není určen pro podnikatelské subjekty)

svoz proběhne v sobotu 14. dubna 2018
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

stanoviště

čas

Švamberk – na křižovatce v horní části lokality
Dobrušská ulice – před oční klinikou
Kupkovo náměstí – parkoviště vedle radnice
Hradecká ulice – před Pálenkou č. p. 218
Severní sektor -Tyršova ulice – u penzionu
Nádražní ulice – u Jordánku
Podzámčí – u mlékárny
Čánka – u prodejny potravin
Dobříkovec – u kontejnerů na separovaný odpad

8,00 až 8,20 hodin
8,30 až 8,50 hodin
8,55 až 9,15 hodin
9,20 až 9,40 hodin
9,45 až 10,05 hodin
10,10 až 10,30 hodin
10,40 až 11,00 hodin
11,10 až 11,30 hodin
11,40 až 12,00 hodin

Sbírat se budou následující druhy odpadů:
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky,
pesticidy, kyseliny, zásady, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých
vyřazených televizorů a chladniček a elektrospotřebičů. Kompletní elektropřístroje budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady
odevzdávali obsluze. POZOR: současně s nebezpečným odpadem budou sbírány i pneumatiky a to jen z osobních vozů.

SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MÍSTNÍ OBČANY
(není určen pro podnikatelské subjekty)

16 . a 17. týden

16.4. - 26.4.2018 v pracovní dny vždy od 8,00 do 18,00 hodin
den

datum

Po

16.4.

Út

17.4.

St

18.4.

Čt

19.4.

Pá

20.4.

Po

23.4.

Út

24.4.

St

25.4.

Čt

26.4.

stanoviště
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Nádražní ulice – u Jordánku vedle garáží
Hradecká ulice – před Pálenkou č.p. 218
Dobrušská ulice – před oční klinikou
Kodymova ulice – u č.p. 123
Dobrušská ulice – před oční klinikou
Trčkovo náměstí – parkoviště ve spodní části náměstí
Švamberk – na křižovatce v horní části lokality
Štefanka – před hasičskou zbrojnicí
Jana Pitry – u mateřské školy
Severní ulice – u křižovatky s ulicí U Cihelny
Severní sektor -Tyršova ulice – u výlepové plochy
Jiráskova ulice – mezi křižovatkou s Palackého a Pitkovou
Družstevní ulice - mezi křižovatkou s Palackého a Pitkovou
ulice Na Olivě – u křižovatky s ulicí Zborovská
Podzámčí – parkoviště u BD č. p. 680
Dobříkovec – u kontejnerů na separovaný odpad
Čánka – u hospody
Čánka – u bývalého hřiště

Sbírat se budou velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nelze ukládat do popelnic: kusy nábytku, odpad ze zahrad
(větve, tráva) a podobné, NE PNEUMATIKY. Nelze odkládat papír, sklo a plasty. Ty je možno odevzdávat průběžně do
separovaného sběru. Rovněž není určeno pro odkládání stavební sutě a zeminy.
Odpad bude možno odložit do velkoobjemového kontejneru na stanoveném místě v době od 8.00 - 18.00 hodin.
Případné dotazy zodpoví na MěÚ Opočno, odbor MRM na telefonním čísle 494 669 633 nebo Marius Pedersen a.s.
na telefonním čísle 493 646 750.

