SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADU MĚSTA VELVARY
ROK 2017
Svoz komunálního odpadu:
celoroční svoz každý čtvrtek ve všech částech města - na popelnici musí být
vylepena nálepka – na 1. pololetí do konce února, na druhé pololetí do konce
srpna, vývoz je i o svátcích
Svoz bioodpadu:
od 3. dubna do 27. listopadu, každý sudý týden v pondělí do sběrných nádob od
každého domu, v listopadu se vyváží každé pondělí
Svoz plastů:
ze sběrných nádob každé pondělí, pytle od každého domu každé sudé pondělí
od rána – první svoz 9. ledna
Svoz papíru:
ze sběrných nádob každou středu, pytle od každého domu každé sudé pondělí
od rána – první svoz 9. ledna
Svoz skla:
ze sběrných nádob 1 x za 28 dnů, první vývoz 20. ledna
Sběrné nádoby na tříděné odpady jsou umístěny v následujících ulicích: Za
Roudnickou branou – u mostu, Za Roudnickou branou – naproti autoelektrice
Tutr, Čechova – u zdravotního střediska, Komenského, Chržínská – sídliště,
Růžová, Nádražní, Malovarská, Malovarská – ke koupališti, U Cukrovaru,
Hradební, Na Průhoně – u kina, Sokolská, Ješín – u parku, Ješín – u kapličky,
Nové Uhy – na kraji obce, Velká Bučina – u hasičárny, Velká Bučina – u rybníka
Svoz velkoobjemného odpadu:
15. dubna a 14. října od každého domu- přesné časy a rozpis stanovišť obdržíte
na letácích do svých schránek
Svoz nebezpečného odpadu:
22. dubna a 21. října - přesné časy a rozpis stanovišť obdržíte na letácích do
svých schránek
Svoz textilu:
každý týden – stanoviště nádoby na textil je umístěno v ulici Za Roudnickou
branou, v Ješíně u kapličky, na Velké Bučině u rybníka
Svoz elektrozařízení:
nádoby na malá elektrozařízení jsou umístěny u nádob na tříděný odpad v
těchto ulicích – Malovarská, Nádražní, Za Roudnickou branou, Ješín u kapličky,
Velká Bučina u hasičárny. Vyváženy jsou dle potřeby.
Velká elektrozařízení se odevzdávají v areálu hasičské zbrojnice v ul. Karla
Krohna každý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin a každou první sobotu v
měsíci od 8 do 10 hodin.
Svoz železa:
nádoby na železný odpad jsou umístěny v areálu hasičské zbrojnice v ul. Karla
Krohna, odevzdávají se každý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin a každou
první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin. Větší železný odpad je možné odvézt po
domluvě na městském úřadě.

