Oznamujeme občanům, že v úterý 19.4.2022 se
v naší obci uskuteční svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu a sbírka ošacení.
Stanoviště, kam můžete odpad ukládat je pouze jedno, a to na dolním
konci – před bývalou knihovnou. (č.p. 140)
Odpad můžete ukládat ve středu 13.4.2022 od 10 do 19 hodin,
ve čtvrtek 14.4.2022 od 10 do 19 hodin a v sobotu 16.4.2022 od 8 do
16 hodin.
V tuto dobu zde budou přítomni zaměstnanci OÚ, kteří budou na
ukládání odpadu dohlížet.
Jakékoli ukládání odpadu na jiná místa nebo mimo určený čas bude
považováno za nedovolené ukládání odpadu!
Do velkoobjemového odpadu patří:
Za velkoobjemový odpad je považován odpad komunální povahy,
který nelze uložit do popelnic. Jedná se tedy o vyřazené kusy nábytku,
koberce, lina, staré matrace, dětské kočárky apod.
Do nebezpečného odpadu patří:
Ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, akumulátory (včetně
elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry,
nemrznoucí a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, ředidla, spotřební
chemie domácností, vyřazené léky, znečištěné textilie, železné nebo
plastové obaly znečištěné chemikáliemi.

Dále se v rámci tohoto sběru uskuteční sběr použitého ošacení a
ostatních potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov:
Vybírá se:
veškeré letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (min. 1m2), domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky) zabalené do krabic, vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou),
kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace,
bižuterie..), hračky (nepoškozené a kompletní, také plyšové), menší
elektrospotřebiče, hygienické potřeby, drogistické zboží, časopisy,
noviny, knihy, dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
Věci přineste zabalené do igelitových obalů, nádobí v krabicích.
Prosíme, aby vše, co darujete, bylo funkční. To znamená
především funkční zipy u bund, mikin a ostatních oděvů, funkční
zipy a kolečka u kufrů, tašek a batohů.
Děkujeme.

Ceník za odstranění odpadů 2022
pneumatiky
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