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v Jablonci nad Nisou, dne 26.9.2019

sběr nebezpečnÝch složek komuná|ního odpadu

Na základě smlouvy uzavřené meziVaší obcí a Severočeskými komunálními
službami s.r.o. proběhne

dne 9.11 .2019

ve Vaší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Podrobné informace o časovém průběhu svozu a o stanovištích jsou uvedeny na
přiloženém letáku.

Pozor, při svozu nebezpečných odpadů je nutná přítomnost zástupce obce
(razilko s sebou) po celou dobu sběru a na všech stanovištích! V případě
neúčasti zástupce obce, nebude ve Vaší obci svoz nebezpečných odpadů
uskutečněn!

K bezproblémovému zajištění celé akce Vás žádáme o informování občanů a
rozmístění letáků na vhodná vývěsní místa.

V případě dalších dotazů se na nás s důvěrou obraťte na tel. 493645111.

S přátelským pozdravem

SeveroČeské komunální služby s.ro. Jablonec nad Nisou, Smetanova 4588/91, psč +oo ol
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka ests, tČo 62738542

Te|.483 312403,483 310 330, Fax 483312404
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lanovice v p 23 Janovice v P. 1 8,00 8.10 )becní úřad

(řížanV 23 žlurioice 2 8.20 8,30 rroti škole

Zdislava 23 Zdislava 3 8.35 8,45 u kostela

Křížanv 23 Křížanv 4 8,55 9,05 u hosoodv

)sečná 23 Druzcov 5 9,10 9,20 u krámu

f,sečná 23 Lázně kundratice 6 9,30 9,40 u obchodního domu

f,sečná 23 f,sečná 7 9,45 9,55 ul.školní-oarkoviště ořed stodolou

)sečná 23 (otel 8 10,05 10.15 autobusová zastávka

Janův Důl 23 lanův Důl 9 10.30 10.45 rřed pohostinstvím

Světlá p. J 23 lozstáni ,l1 10.55 1 1,05 l Domu hasičů

Světlá p. J 23 lozstáni 12 11.10 11,20 u kampeličkv

Světlá p. J 23 Hoření pasekv 13 11.25 11,35 Motorest

Světlá p. J 23 Hodky 14 11.4o 11,50 u firmy ABC

Světlá p. J. 23 Světlá p. J. 15 1 1,55 12,05 u kostela

Světlá p. J. 23 Jiříčkov 16 12,10 12,20 zastávka

Proseč p. J. 23 Javomík 17 12,25 12.35 u krámu (u hlavní silnice) - OBĚD

3ílá 23 Hradčany 18 13,50 ,l4.00 naVes

3,ná 23 Bílá 19 14.15 14.25 ZOD - dílnv

3ílá 23 Vlčetín 20 l4,30 14.4o l čekárnv

)roseč p. J. 23 Proseč o. J. 21 14.45 14,55 .t hospodv

)ílá 23 petrašovice 22 15,05 15,15 ,laVes
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Sběr nebezpečných složek komunálního 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 kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů. Oleje a tuky. Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál). Barvy, lepidla a pryskyřice
. Rozpouštědla
. Kyseliny
. Zásady (hydroxid)
. Nepoužitá léčiva (léky)
. Pesticidy (hnojiva)
. Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a
množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:
. Elektro

' Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.. Nebezpečné odpady vzn|kající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

1, Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského/obecního úřadu a pod
jeho dohledem.

2, OdPady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům
zajišťujícím sběr.

3. OdPad, ktený nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na
stanoviŠtě umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu
nebude odvezen,

DalŠÍ informace Vám poskytnou na Vašem městském/obecním úřadu nebo přímo
Pracovníci SeveroČeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 4936 45111.


