SBĚR A SVOZ ODPADŮ

21. 4. 2016
(NEBEZPEČNÝ a VELKOOBJEMOVÝ)

NEBEZPEČNÝ ODPAD
21. 4. 2016 od 15 do 17 hodin u sýpky
Druhy odpadů:
obaly od barev, olejů, čistící tkaniny, zbytky čisticích prostředků
z domácnosti, olověné akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, oleje, barvy, léčiva (nepoužité či po době spotřeby),
zdravotnický materiál (jehly, obvazy atd.), baterie (monočlánky),
tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsazující
freony, televize a obrazovky počítačů, zářivky aj.

Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách!

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
21. 4. 2016 od 8 hodiny ranní
Mezi velkoobjemový odpad patří:
starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny (koberce,
linolea), sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety), ostatní (staré lyže,
kola, velká zrcadla, autosklo, pneumatiky, matrace).

Mezi velkoobjemový odpad nepatří:
veškerý
nebezpečný
odpad
(lednice,
televizory,
počítačové
monitory,
zářivky
a výbojky, autobaterie, zbytky barev, zářivky,…), tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo), kompostovatelný
odpad (větve, tráva, listí,…), uhynulá domácí zvířata, běžný komunální odpad, stavební suť, kameny, zbytky
stavebních materiálů včetně krytin, pneumatiky nákladních automobilů a traktorů, čalounění a plasty
automobilů, stará okna po rekonstrukci.

Připravte, prosím, tento odpad již ve středu 20. 04. 2016 před své domy, aby jej
pracovníci obce mohli ve čtvrtek ráno naložit a zajistit jeho odvoz.

BIOODPAD
Kontejner na bioodpad bude přistaven od
soboty 23. 4. 2016 do neděle 24. 4. 2016 za
sýpkou.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, spadané ovoce, seno, sláma, atd.

Mezi bioodpad nepatří:
Komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), papír,
sklo, plast, uhynulá zvířata, textil, popel a kovy.

Vedle kontejneru můžete tvořit hromadu (pouze) z větví na štěpkování. Štěpku bude
možno si odebrat zpět po poštěpkování.

ELEKTROODPAD
Hasiči oznamují, že v sobotu dne 30. 4. 2016 od 10:00 hodin bude probíhat sběr
elektrozařízení. Malé elektrozařízení se bude vybírat u sýpky. Velké elektrozařízení přichystejte
před své domy (na chodník či před vrata) k vyzvednutí.
Jedná se o ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod. Přinést můžete
i televize a monitory, rádia, počítače a mobily.
Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

Poslední upozornění pro majitele psů!
Připomínáme majitelům psů, že je stále v platnosti OZV č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Uhlířov.
Upozorňujeme především na tyto skutečnosti:
1/ na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze obecně závazné vyhlášky, je možný pohyb psů:
 malá plemena psů na vodítku
 velká plemena psů na vodítku a s náhubkem
2/Fyzická osoba* má povinnost provést v případě způsobení nečistoty psem /exkrementy/ jejich
neprodlený úklid.
* fyzickou osobu se rozumí chovatel psa, jeho vlastník, či doprovázející osoba.

Neukáznění majitelé psů budou finančně sankciováni.

