SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA dne 22. 05. 2021
od 08.00 do 08.30 hod. v Klešicích
od 08.40 do 08.50 hod. v Nákli
POZOR !!! S ohledem na nouzový stav a zdraví občanů i pracovníků SOP a.s.
musí mít v průběhu svozu všichni zúčastnění respirátor, dodržovat potřebné
odstupy od sebe minimálně 2 m a k odbavení přistupovat po jednom.
Nebezpečný odpad:

pneumatiky (osobní a bez disků - 2 ks na 1 domácnost), barvy,
laky, autobaterie, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech,
obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky,
ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže,
kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.
NEVOZTE DO SBĚRU !!!
Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační
polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).
OSOBNÍ ÚČAST OBČANA, ODEVZDÁVAJÍCÍHO ODPAD JE NUTNÁ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Prosíme, aby byla zajištěna výpomoc a dohled při nakládce velkoobjemového a
nebezpečného odpadu z důvodu správného uložení odpadu do kontejneru (aby nedocházelo
např. k vylití zbytků barev, rozbití obrazovek, atd.).
Časy jsou pouze orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové techniky.
V případě nepřítomnosti pověřené osoby nad dohledem nakládky nebude odpad odvezen!

V rámci zpětného odběru přebíráme pouze elektrospotřebiče, které jsou
v kompletním stavu (tzv. že nejsou kompletně ani částečně demontované)

Lednice, pračky, myčky
Televize, Monitory
Zářivky
Baterie
Drobný elektroodpad

Zpětný odběr manipulace
70,- Kč/ks
38,- Kč/ks
0,- Kč/ks
0,- Kč/ks
0,- Kč

Ceny odpadů:
Druh odpadu
Objemný odpad
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Pneumatiky
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Jiná nepoužitelná léčiva

SOP a.s.
Pardubická 1630, 535 01 Přelouč

Číslo
odpadu
20 03 07
13 02 08
16 01 03
15 01 10
20 01 32

Kategorie

O
N
O
N
N

Cena bez
DPH
1 492,- Kč/t
6 803,- Kč/t
2 855,- Kč/t
11 540,- Kč/t
15 792,- Kč/t

Obec Klešice
Klešice 101

