VELKOOBJEMOVÉ

KONTEJNERY

V sobotu 22. října 2016 od 8.00 do 18.00 hodin
budou přistaveny v obci Vrbovec a Hnízdo velkoobjemové kontejnery
za účelem bezúplatného uložení odpadu z domácností:
Vrbovec - u samoobsluhy Jednota
- směrem na Hnízdo /před Maňurovýma/
Hnízdo - u autobusové zastávky
UPOZORŇUJEME, že není vhodné do těchto kontejnerů ukládat železo,
ledničky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.
Po naplnění budou kontejnery vyměněny za prázdné. Poslední odvoz
bude 22. října v 18.00 hodin.

SBĚR ŽELEZNÉHO

ŠROTU

V pátek 21. října 2016 v době od 8.00 do 10.00 hodin můžete před Váš
dům umístit železný šrot, odkud ho zaměstnanci OÚ odvezou.

pro obec Vrbovec
V sobotu 22. října 2016 v době od 8.40 do 10.05 hodin
bude na obvyklém místě ( před prodejnou Jednoty) přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad ( tyto následující druhy odpadů ):











Agrochemický odpad
Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny,zásady
Obaly obsahující nebezpečné látky
Nepoužitá cytostatika - léky
Baterie a akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Motorové,převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových,
kovových nebo papírových)

Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče ! ! !
Upozorňujeme občany na Z Á K A Z skladování pneumatik
a velkých elektrospotřebičů na svozových místech ! ! !

pro obec Hnízdo
V sobotu 22. října 2016 v době od 9.50 do 10.25 hodin
bude na obvyklém místě přebírán od občanů naší obce
nebezpečný odpad ( tyto následující druhy odpadů ):











Agrochemický odpad
Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny,zásady
Obaly obsahující nebezpečné látky
Nepoužitá cytostatika - léky
Baterie a akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Motorové,převodové oleje
Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových,
kovových nebo papírových)

Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče ! ! !
Upozorňujeme občany na Z Á K A Z skladování pneumatik
a velkých elektrospotřebičů na svozových místech ! ! !

