
LEDEN ČERVENEC

ÚNOR SRPEN

BŘEZEN ZÁŘÍ

DUBEN ŘÍJEN

KVĚTEN LISTOPAD

ČERVEN PROSINEC

 nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho pytle !!!

TETRAPACK        

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů

sobota 28. března 2020 sobota 26. září 2020

KOVOVÉ OBALY

PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a cukrovinek,

obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami (kelímky od

jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny

do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, čistících prostředků),

obalový polystyren, plastové hračky, atd.

středa                                  

1x týdně

středa                                  

1x týdně

NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité

plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd..

6. ledna 6. dubna

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen

PLASTY                                                                                                                              

UPOZORNĚNÍ - svoz odpadů probíhá v době od 5:00 do 22:00 hod.  !!!

7. září 7. prosince9. března 8. června

10. února 11. května 10. srpna 9. listopadu

6. července 12. října

PAPÍR

sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen

ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský

papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..

11. března 10. června 9. září 9. prosince

12. února 13. května 12. srpna 11. listopadu

kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných

nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly

čajových svíček, atd.

8. ledna 8. dubna 8. července 14. října

(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2020)

SVOZOVÝ KALENDÁŘ

DOLNÍ BENEŠOV, ZÁBŘEH

soltysova
Textový rámeček
vždy sudý týden

soltysova
Textový rámeček
vždy sudý týden

soltysova
Textový rámeček

soltysova
Textový rámeček

soltysova
Textový rámeček
 Svoz komunálního odpadu (černá popelnice) je                                                           každou sudou středu!!! Svoz BIO popelnic (hnědá popelnice) je každou lichou středu !!!

soltysova
Obdélník




