INFORMACE O UKLÁDÁNÍ ODPADU NA SBĚRNÉM MÍSTĚ (areál za obchodem COOP Libouchec)
NA SBĚRNÉ MÍSTO SE BUDE PŘIJÍMAT


, který nelze pro velký objem umístit do sběrných nádob, např. nábytek, koberce,
matrace, křesla, pohovky, kola, dveře, umyvadla atd.

- zahradní odpad jako listí, tráva, piliny, štěpky
větve – prořezávka

podléhající zpětnému odběru, například pračky, ledničky, DVD, rádia,
magnetofony, rychlovarné konvice, sporáky, mikrovlnné trouby, sekačky, šicí stroje, vysavače, dále malé
spotřebiče jako fény, holicí strojky, pily, hodiny, budíky, váhy a další.

Každá domácnost v místní části Libouchec má možnost objednání kontejneru o objemu 1 m3 na
velkoobjemový odpad 1 x ročně na jimi určené místo. Přistavení kontejneru bude zdarma, pouze pokud bude
na určeném místě po dobu kratší než 1 týden.
Obyvatelé místních částí Žďárek, Knínice, Čermná budou mít 2 x ročně přistavený velkoobjemový kontejner
společností Marius Pedersen a. s.

ZA POPLATEK LZE ODKLÁDAT NÍŽE UVEDENÉ DRUHY JEDNOTLIVÝCH VYTŘÍDITELNÝCH SLOŽEK
ODPADU A TO NA SBĚRNÉ MÍSTO PROSTŘEDNICTVÍM PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU OBCÍ LIBOUCHEC:






Velkoobjemový domovní odpad (pouze pro obyvatele obce Libouchec), v případě, že se bude jednat o
přistavení druhého a dalších kontejnerů o objemu 1m3 v témže roce.
Při přistavení kontejneru na určené místo na dobu kratší než 1 týden bude účtovaná částka 900,- Kč za
kontejner.
Velkoobjemový domovní odpad, v případě, že bude překročena stanovená doba přistavení kontejneru,
bude účtovaná částka 50,- Kč za každý započatý den, kdy bude kontejner přistaven na místě určeném.
Biologický odpad (listí, větve, tráva). Při přistavení kontejneru na dobu kratší než tři pracovní dny, bude
účtovaná částka 200,- Kč za kontejner.
Biologický odpad (listí, větve, tráva), v případě, že bude překročena stanovená doba přistavení
kontejneru, bude navíc účtovaná částka 50,- Kč za čtvrtý a každý další započatý pracovní den.

NA SBĚRNÉ MÍSTO SE NEBUDE PŘIJÍMAT ODPAD, KTERÝ NENÍ UVEDEN V TÉTO PŘÍLOZE !!!
Ukládání odpadu bez poplatku je podmíněno prokázáním trvalého bydliště dle občanského průkazu nebo
v případě rekreačních objektů předložením výpisu z náhledu katastru nemovitostí.

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ NEODEBÍRÁ. SVOZ TOHOTO ODPADU JE ZAJIŠTĚN 2 X
ROČNĚ (JARO, PODZIM) PŘISTAVENÍM KONTEJNERŮ NA URČENÁ MÍSTA. OBČANÉ JSOU
INFORMOVÁNI VYVĚŠENÍM NA ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU A DORUČENÍM INFORMAČNÍCH
LETÁČKŮ.
PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ LZE OBJEDNAT U PANA PLÍVY NA TEL. ČÍSLE: 724 181 301.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:
Po – Pá: 7:00 – 14:30 hod.
So:

7:00 – 12:00 hod.
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