Seznam umístění velkoobjemových kontejnerů
na vánoční úklid pro občany ve Vlašimi.
*******************************************
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny k ukládce ostatního objemového odpadu (nábytek,
koberce, ostatní zařízení bytu atd.), vánočních stromků a případně směsného komunálního
odpadu, který se již nevešel do kontejnerů umístěných u panelových domů.
Vyřazené televize a lednice je možné přistavit vedle kontejneru (zákaz ukládat do
kontejnerů).
Kontejnery budou rozmístěny po 1 ks

od 23.12. do 30.12.2019
na těchto stanovištích :
-

Zámecká ul. (parkoviště u čp. 1493-4)
Komenského ul. (u domu čp.1413)
Prokopova ul. (u čp. 1590-3)
Prokopova ul. (nad čp. 1243-4)
Prokopova ul. (pod kanceláří SBD)
Havlíčkova ul. (u čp. 1563-4)
A. Roškotové ul.
Dolnokralovická ul. (parkoviště u čp. 1295-8)
J. Masaryka ul. (u domu čp. 1300)
V Sadě ul. (naproti čp. 1501)
B. Martinů ul.
sídliště sever (pod Moravanem čp. 1161-2)
sídliště Obora (u bývalé kotelny)

Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad jako např. autobaterie, lednice, televize,
zářivky, chemikálie, zbytky barev, oleje atd.
Dále je zakázáno kontejnery přeplňovat. Maximální ukládky odpadů jsou do výše roviny
horních bočnic kontejneru a to z důvodu neznečišťování komunikací při větší přejezdové
vzdálenosti na skládku v Trhovém Štěpánově .
Vyprazdňování odpadu z kontejnerů bude prováděno dle potřeby.
Nejen podnikatelé, ale i občané, kteří potřebují odvoz většího množství odpadu na skládku,
mohou požádat v průběhu celého roku TS Vlašim s.r.o. o přistavení velkoobjemového kontejneru
za úhradu. Dále občané mohou využít sběrný dvůr ve Vlašimi ul. K Borovičkám, kam je možné
dovézt jak malé množství (do 1m3 úložného objemu kontejneru nebo do 100 kg) ostatního odpadu
za čtvrtletí, tak i nebezpečný odpad zdarma. Uložené množství je sledováno podle čísla popisného
nebo na jednu bytovou jednotku.
Podnikatelé a občané při větší dodávce odpadu mohou též využít Sběrný dvůr za úhradu dle
ceníku
Informace podají na Technických službách Vlašim s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim,
tel. 317 842 540 nebo 317 842 277.

