VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – POZOR ZMĚNA!
Pokyny – Pravidla
- kontejnery budou přistaveny TS ve stanovený čas na určené stanoviště
- přijímán bude pouze BIOODPAD (30.9. a 7.10.2017) – tráva, listí, větve, ovoce, zelenina a
ostatní objemný odpad (14. a 21.10.2017) – ostatní objemný odpad není např. autobaterie, zářivky,
chemikálie, vyjeté oleje, olejové filtry atd.
- přijímat se nebude BIOODPAD (30.9. a 7.10.2017) nebo ostatní odpad (14. a 21.10.2017)
naložený na vozíku za auto nebo v nákladním či zavazadlovém prostoru motorového vozidla –
tyto BIOODPADY a ostatní odpady bude přijímat ZDARMA sběrný dvůr v TS (vždy od 8:00 do
16:00 hodin), včetně nebezpečného odpadu. NEPLATÍ PRO PODNIKATELSKOU ČINNOST!
- všichni občané se v rámci této akce ukládání odpadů budou řídit pokyny řidičů TS v místě
přistavení kontejnerů
- pokud dojde k naplnění kontejneru dříve než je vyčleněný čas, bude vyměněn za prázdný
kontejner
- vyřazené televize, lednice apod. a železný šrot je možné přistavit vedle kontejnerů dle pokynů
pracovníka TS

BIOODPAD
Sobota 30. 09. 2017 - POUZE BIOODPAD
8.00 – 10.00 hodin
ul. Trocnovská (u vazárny)
ul. Hálkova
ul. Pod Tratí
Palackého náměstí

11.00 – 13.00 hodin
ul. Březinská
Žižkovo nám. (Na Potoce)
ul. U Lesa
ul. Longenova (u hřiště)

14.00 – 16.00 hodin
ul. Jungmannova (u bývalé Staopry)
ul. V Sadě (u teplárny)
ul. Navrátilova (kuželník)
Obora

Sobota 7. 10. 2017 - POUZE BIOODPAD
8.00 – 10.00 hodin
obec Domašín (u rybníka)
obec Domašín (náměstí)
obec Domašín (u brány)
ul. Severní (u čp. 988)

11.00 – 13.00 hodin
obec Nesperská Lhota
obec Polánka
obec Hrazená Lhota
obec Znosim

14.00 – 16.00 hodin
obec Bolina (náves)
obec Bolina (Málkovka)
obec Bolinka
ul. Na Sádkách

OBJEMNÝ ODPAD
Sobota 14. 10. 2017 – POUZE OBJEMNÝ ODPAD
8.00 – 10.00 hodin
ul. Trocnovská (u vazárny)
ul. Hálkova
ul. Pod Tratí
Palackého náměstí

11.00 – 13.00 hodin
ul. Březinská
Žižkovo nám. (Na Potoce)
ul. U Lesa
ul. Longenova (u hřiště)

14.00 – 16.00 hodin
ul. Jungmannova (u bývalé Staopry)
ul. V Sadě (u teplárny)
ul. Navrátilova (kuželník)
Obora

Sobota 21. 10. 2017 – POUZE OBJEMNÝ ODPAD
8.00 – 10.00 hodin
obec Domašín (u rybníka)
obec Domašín (náměstí)
obec Domašín (u brány)
ul. Severní (u čp. 988)

11.00 – 13.00 hodin
obec Nesperská Lhota
obec Polánka
obec Hrazená Lhota
obec Znosim

14.00 – 16.00 hodin
obec Bolina (náves)
obec Bolina (Málkovka)
obec Bolinka
ul. Na Sádkách

Informace podají na TS Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim, tel. 317 842 540, 317 842 277.

