SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADU MĚSTA VELVARY
PRO ROK 2020

Svoz komunálního odpadu:
probíhá celoročně (i o svátcích) každý sudý týden ve čtvrtek, ve všech částech města,
nádoba na odpad musí být označena QR kódem, přesné termíny:
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3. 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8.,
20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.

Svoz bioodpadu:
probíhá od 30.3.2020 do 30.11.2020, každý sudý týden v pondělí, v listopadu se vyváží
každé pondělí, bio nádoba musí být označena QR kódem, bioodpad je možné v průběhu
celého roku, v předem stanovených termínech, ukládat na sběrné místo u ČOV

Svoz pytlů (plast) od každého domu:
probíhá 1 x za 14 dní, v sudé pondělí, přesné termíny:
6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8.,
17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

Svoz pytlů (papír) od každého domu:
probíhá 1 x za 14 dní, od 13.7.2020 každé liché pondělí, přesné termíny:
6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 13.7., 27.7.,
10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

Svoz plastů ze sběrných nádob:
probíhá každé pondělí
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích – Za Roudnickou branou u mostu,
Čechova u zdravotního střediska, Komenského u čp. 356, Chržínská – sídliště, Růžová,
Nádražní, Za Roudnickou branou u čp. 496, Malovarská u čp. 751, Malovarská – ke
koupališti, U Cukrovaru, Hradební, Na Průhoně – u kina, Na Nábřeží – na fotbalovém hřišti,
Nové Uhy u parku, v Ješíně u parku a u kapličky a na Velké Bučině u rybníka a u hasičárny.

Svoz papíru ze sběrných nádob:
probíhá každou středu
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích – Za Roudnickou branou u mostu,
Čechova u zdravotního střediska, Komenského u čp. 356, Chržínská – sídliště, Růžová,
Nádražní, Za Roudnickou branou u čp. 496, Malovarská u čp. 751, Malovarská – ke
koupališti, U Cukrovaru, Hradební, Na Průhoně – u kina, Na Nábřeží – na fotbalovém hřišti,
Nové Uhy u parku, v Ješíně u parku a u kapličky a na Velké Bučině u rybníka.

Svoz skla ze sběrných nádob:
probíhá 1x za 28 dní vždy v pátek (17.1., 14.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8.,
25.9., 23.10., 20.11., 18.12.)
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích – Za Roudnickou branou u mostu,
Čechova u zdravotního střediska, Komenského u čp. 356, Chržínská – sídliště, Růžová,
Nádražní, Za Roudnickou branou u čp. 496, Malovarská u čp. 751, Malovarská – ke
koupališti, U Cukrovaru, Hradební, Na Průhoně – u kina, Na Nábřeží – na fotbalovém hřišti,
Nové Uhy u parku, v Ješíně u parku a u kapličky a na Velké Bučině u rybníka.

Objemný odpad:
lze po předložení sběrného lístku, který získáte v přízemí městského úřadu, ukládat
v průběhu celého roku na sběrné místo u ČOV v Chržínské ulici, sběrné místo je otevřeno
v sudých týdnech v úterý odpoledne a v sobotu dopoledne, provozní doba je upravována
podle ročních období

Svoz nebezpečného odpadu:
jarní svoz 18. 4.2020 a podzimní svoz 17.10.2020, v těchto termínech proběhne současně
sběr železného šrotu

Svoz textilu:
probíhá každý týden
nádoby na textil jsou umístěny v ulicích Za Roudnickou branou, Na Průhoně u kina,
Čechova u zdravotního střediska, v Ješíně u kapličky a na Velké Bučině u rybníka.

Svoz drobného elektroodpadu:
probíhá podle potřeby
nádoby na malá elektrozařízení jsou umístěny ve sběrném hnízdě v těchto ulicích –
Malovarská – ke koupališti, Nádražní, Za Roudnickou branou u mostu, v Ješíně u kapličky a
na Velké Bučině u hasičárny. Velká elektrozařízení se odevzdávají v areálu hasičské
zbrojnice v ulici Karla Krohna každý první čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin a každou
první sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin.

Svoz použitých kuchyňských – rostlinných olejů a tuků:
probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulicích Hradební, Čechova u zdravotního
střediska, za Roudnickou branou u mostu a v Ješíně u kapličky

Svoz hliníku:
probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulici Na Průhoně u kina, v Růžové ulici a na
Velké Bučině u hasičárny, v průběhu ledna bude nádoba dodána na sběrné místo v Ješíně u
kapličky

Svoz drobného železného šrotu:
probíhá podle potřeby
nádoby jsou umístěny ve sběrném hnízdě v ulici Na Průhoně u kina, v Růžové ulici a na
Velké Bučině u hasičárny
Kontaktní osoby:
Jitka Urbánková - Městský úřad Velvary, tel. 315 617 007, e-mail: urbankova@velvary.cz
Martina Vochomůrková - Městký úřad Velvary, tel. 315617008, e-mail: pokladna@velvary.cz

Aktualizováno 1.7.2020.

