Úřad městyse Kunvald pro Vás připravil ve spolupráci s firmou Komunální služby s.r.o. Jablonné nad Orlicí

Mobilní sběr odpadů,
Který proběhne dne 21. 4. 2021 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém sběrná
vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat.
Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
Odpady neodkládejte na zem, ale předávejte přímo obsluze.

Přehled stanovišť v obci:
1.

U Jirků

15,30 – 15,45

2.

Parkoviště u dolní prodejny Konzumu

15,50 – 16,05

3.

Parkoviště u Zářeckých

16,10 – 16,25

4.

Parkoviště u horní prodejny Konzumu

16,30 – 16,50

5.

Plocha mezi bytovkami a starou školou

16,55 – 17,10

6.

Horní Kunvald – plocha u pérovny

17,15 – 17,25

7.

Zadní důl – autobusová zastávka

17,30 – 17,40

8.

Bubnov – autobusová zastávka

17,45 – 17,55

9.

Zaječiny – odbočka na Končiny

18,00 – 18,10

10.

Končiny u VKK

18,15 – 18,25

Druhy přebíraných odpadů:
Nebezpečné odpady

– baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky
ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.
Tekuté odpady odevzdávejte v uzavřených nádobách.

Elektroodpad – vyřazené televizory a lednice, elektrošrot, vyřazené elektrické spotřebiče.
Pneumatiky (z osobních automobilů) bez disků.
Velkoobjemový odpad

– starý nábytek, matrace, části automobilů – autosedačky, přístrojové desky,
čalounění, staré oděvy a hadry apod.
V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení odpadů při
přebírání zaměstnanci svozové firmy.
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci pro Vás financuje městys Kunvald.

Svážet se bude pouze odpad vzniklý provozem domácností. To znamená, že např.
odpad z oprav domů (okna, dveře, pytle se stavebním materiálem, suť, eternit)
nebo drobné zemědělské činnosti zde zlikvidovat není možné. Likvidaci tohoto
odpadu nabízí po dohodě f. KOS s.r.o.
Další informace o sběru:
Úřad městyse Kunvald
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí

465 619 160
773 244 412

