Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů
v říjnu 2018
Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného
odpadu, který proběhne ve dnech od 05.70. do 13.10.2018. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.
Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků,
obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů
atd.
Svoz pneumatik touto službou není zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.
Zádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně
neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy.
Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišt‘ující mobilní sběr nebezpečných odpadu
oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojit např. z
důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích.
Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tornu neurčených a
nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, muže být
ohroženo nejen životní prostředí, ale zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišt‘ován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří
mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.
datum:

den:

05.70.2018 pátek

06.70.2018 sobota

čas:

stanoviště:

16.00-16.30

Husova, hotelový dům

16.45-17.15

Hybešova parkoviště

17.30-1 8.00

Erbenova u školy

8.30—9.00

Hoříce u has. nádrže

9.15

Olešná u hasičky

9.45

—

10.00
11.00

—

—

10.30

Klepačov kult. dům

11.30

Dolní Lhota u pomníku

11.50— 12.20
12.10.2018 pátek

116.00— 16.30
16.45
17.30

73.10.2018 sobota

—

—

Horní Lhota u hasičky
Divišova u MŠ

-—

77.15

Dvorská, parkoviště u restaurace Sýpka

18.00

Zborovce za obchodním domem (Hruška)

8.30—9.00

Češkovice u separačních nádob v horní části
Zahradního města

— 9.45
10.00 — 10.30

Obůrka u hasičky
Těchov u kulturního domu

11.00—11.30

Lažánky u hřiště

17.40—11.55

Lažánky

9.15

-

Kamnárna

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných
středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu
od úterka do čtvrtka od 10— 17 hod., v pátek od 10— 18 hod. a v sobotu od 8— 12 hod.. Obě SSO
slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení:
1 velké domácí spotřebiče (ledničky, mražáky, pračky, sušičky ....)

2.malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, miXéry, fritézy ....)
3.zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (Počítače, notebooky, telefony,
mobilní telefony ....)
4.spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje
5.osvětlovací zařízení (žárovky, trubicové a úsporné zářivky i výbojky ....)
6.elektrické a a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika ....)
7.hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport
SSO Horní Lhota - 728843790
SSO na ul. Na Brankách - 723578034
Odbor KOM

