Harmonogram distribuce odpadových nádob po obci
den

11.10.2021

ulice

Pondělí

čas

místo vydávání nádob

15,00 - 18,00

na chodníku před Městským
úřadem

15,00 - 16,00
16,00 - 16,45
16,45 - 17,30
17,30 - 18,00
15,00 - 15,30

na parkovišti u Japia
nahoře u lesárny na parkovišti
u bytového domu čp. 314 a 315
na dvoře u nové hasičárny
autobusové nádraží

15,30 - 17,00

na křižovatce u kostela a DPS

17,00 - 17,30

před multidomky

16,00 - 18,00

před bývalou školou na Pietteho
náměstí

Sluneční stráň

9,00 - 11,00

u čp. 302 po svozu
velkoobjemového odpadu

Maršov II - Pod
Světlou Horou

9,30 - 11,00

na stanovišti velkoobjemového
odpadu naproti aut. zastávce na Pec

5.května
nám. Svornosti
Lipová alej
Horská

13.10.2021

Středa
Lázeňská

14.10.2021

15.10.2021

16.10.2021

18.10.2021

Nádražní
Kostelní
Čtvrtek
Luční
Ke stadionu
Černohorská
K Muchomůrce
Pátek
Pietteho náměstí
Spojovací

Sobota

Pondělí Sluneční stráň
Tyršova

19.10.2021

20.10.2021
21.10.2021

Úterý

Úpská v k.ú. Svoboda
Stará alej, Úpská v k.ú.
Maršov I a čp. 178

Maršovská
Středa Rýchorské sídliště
Nový Svět
Maršov II - Pod
Čtvrtek
Rýchorami

15,00 - 16,00
16,00 - 17,00

u křížku nad schody směrem na
Třešňovku
před Lucky bistrem na parkovišti
před Depresí

17,00 - 18,00

křižovatka u "Waliska"

15,30 - 17,00

křižovatka u čp. 104 (u garáží)

17,00 - 18,00

u řadových garáží

16,00 - 18,00

za mostem u čp. 8

15,00 - 18,00

Vlastník domu, kde je přihlášena k trvalému pobytu alespoň 1 osoba, dostane od města
formou zápůjčky 1 nádobu s modrým víkem o objemu 240 litrů na papír a 1 nádobu se
žlutým víkem o objemu 240 litrů na plast. Majitelé domů, pro které byly určeny velké
černé kontejnery na směsný odpad na současných kontejnerových stáních dále obdrží
rovněž formou zápůjčky popelnici na směsný komunální odpad o objemu 120 litrů.
Zástupci bytových domů, kteří se zúčastnili schůzky na konci srpna, obdrží 240 l nádoby v
počtu, který si nahlásili.
Pokud si vlastník domu nádoby ve výše uvedených místech a v čase nevyzvedne, je
možné si domluvit individuální odběr nádob přímo na radnici po předchozí domluvě.
Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Schön - mobil 731 716 387
Ing. Ivana Balcarová - mobil 731 479 260
Ing. Petra Tomečková - mobil 739 008 476

