
Oznámení občanům:

Dne 5.10.2020 bude v dopoledních hodinách přistaven za kulturní dům
kontejner na svoz velkoobjemového odpadu.
Odvoz kontejneru proběhne v dopoledních hodinách dne 8.10.2020.

Všichni občané tak mají dostatečný prostor k navážení odpadu do kontejneru.
Kontejner bude otevřen :
- dopoledne 10.00 - 12.00 hod.
- odpoledne 16.00 - 18.00.hod.

Toto oznámení je vyvěšeno na nástěnkách:
- u obchodu
- u rybníka
- u obecního úřadu.

Současně je vyvěšen i seznam jednotlivých odpadů/které je možno do
kontejneru uložit.
Takže navážet pouze jen uvedený odpad na seznamu.

Rada pro ty/kterým se zdá doba otevření kontejneru krátká: odpad si připravte
během víkendu a potom jen odvezete.
Jedná se o poslední letošní odvoz tohoto odpadu.

Rašov dne 30.9.2020



Co patří do velkoobjemových komunálních odpadO

Občan se muže zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice.
Jedná se tedy o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce,
běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla,
běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo.
od stavebních materiálu, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky,
plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilu,
dále veškeré podlahové krytiny, textílie, molitany, nečistý polystyrén, sanitární
zařízení a keramiku z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálu, ale pozor, ne na
bázi sádry nebo azbestu, dále veškerou domácí a zahradní keramiku také pálené nebo
keramické tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery,
velké skleněné věci nebo nádoby. V podstatě všechny nepotřebné věci z domácností
občanu, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše v
nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.

Zde bych jen poprosil o informování občanu aby rozložitelné věci jako je nábytek,
sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle svých možností občané rozložili.
Je to proto, že pokud je nábytek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je
neskladný. Zde žádám aby občané dle svých možností odstranili z nábytku kovové
součásti i drátěnky, (kovový odpad včetně sporáku, praček bez elektromotoru atd.
patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat). Skleněné výplně vysklít do určených
separačních kontejneru na sklo.


