OZNÁMENÍ
(PODZIMNÍ SVOZ ODPADŮ)
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
10. 10. 2020 (sobota)
V sobotu 10. 10. 2020 bude proveden svoz nebezpečných odpadů v obci. Informujeme proto
všechny občany, kteří se hodlají zbavit zbytků barev či obalů od barev, olejů, chemikálií
(nikoliv léků), akumulátorů, zářivek a baterií, že sběrný vůz pro tuto část nebezpečného
odpadu bude přistaven
od 9:00 do 9:30 hod. na autobusové zastávce Rozcestí
(„u paneláků“)
a
od 9:30 hod do 10:00 hod. u hasičské zbrojnice.
Občané, kteří chtějí odevzdat k odvozu chladničky, mrazáky, televizory, elektrospotřebiče
(pouze úplné!) a pneumatiky, nahlásí do 7. 10. 2020 na obecním úřadě své jméno, adresu a
počet jednotlivých věcí. Na základě takto získaného seznamu projede sběrný vůz obcí a
nahlášená zařízení převezme na jednotlivých místech. Na jednu domácnost budou odebrány
max. 4 ks pneumatik (bez disků a po uhrazení částky 100,- Kč/pneu při nahlášení na OÚ
Pila).
Nenahlášený odpad nebude odebrán!!! Za opožděně nahlášená zařízení bude vybírán
poplatek 50,- Kč/kus!!!
Akumulátory, olej ani pneumatiky nebudou převzaty od podnikatelů, kteří si odvoz
z podnikání zajišťují smluvně sami, a od občanů, kteří nemají s obcí uzavřenou smlouvu o
odvozu odpadu, a těch, u kterých má obec nevyřízené své pohledávky!!!
ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
10. 10. 2020 (sobota)
Velkoobjemový odpad (z běžného provozu domácnosti - nábytek, matrace, hadry apod. nepatří sem kovy, nebezpečný a stavební odpad!!!) bude odvezen v ranních hodinách
z obvyklých svozových míst (umísťovaných popelnic s KO), kam je předtím občané uloží.
SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
10. 10. 2020 (sobota)
V sobotu 10. 10. 2020 bude proveden sběr kovových odpadů v obci. Informujeme proto
všechny občany, kteří se hodlají zbavit tohoto druhu odpadu v rámci sběrného systému obce,
aby tento odevzdali
od 9:00 do 10:00 hod. u hasičské zbrojnice.
Odpad zde převezmou k dalšímu zpracování a odvozu členové místní JSDH. Přebrán bude
pouze neznečištěný kov (kovové obaly – konzervy pouze vymyté), s prokazatelným původem,
drobný odpad nejlépe v igelitových pytlích apod. Případné rozměrnější a těžší kusy odpadu
mohou být po domluvě s přítomnými členy JSDH odebrány z konkrétní adresy.

