Akce velkoobjemové kontejnery podzim 2019
Oznamujeme občanům města Černošice, že od 21.9. do 19.10. budou ve městě přistaveny
velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu – viz harmonogram
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny výhradně pro objemný odpad z domácností a nelze
je využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti
Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru
•
•
•
•

nábytek (křesla, židle, skříně, pohovky, matrace, postele, části kuchyňských linek)
lyže, jízdní kola, kočárky, drátěné sklo, autoskla, zrcadla
koberce, podlahové PVC, plovoucí podlahy apod.
umyvadla a záchodové mísy, vany, sprchové kouty

Žádáme občany, aby z důvodu skladnosti a co největšího využití objemu přistavených
kontejnerů ukládaný odpad rozkládali.
Co nelze odložit do velkoobjemového kontejneru
•
•
•
•
•
•

směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice,
kontejneru)
nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy,
chemikálie, zářivky)
bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
vyřazená elektronická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače,
přehrávače, telefony apod.)
stavební suť
pneumatiky

Upozorňujeme, že kontejnery jsou na každém stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném
časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen. Kontejner může být odvezen i dříve, pokud je již zcela naplněn a
nebude přistaven další!
V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejneru lze odkládat pouze ty
odpady, pro které je tato služba určena.
Pokud je kontejner již plný, můžete váš objemný odpad odložit zdarma ve sběrném místě
v areálu technických služeb, Topolská 660, Černošice a to:
v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00
v sobotu od 8:00 do 12:00

Nemáte-li možnost sami odvézt odpad do sběrného místa anebo vyklízíte-li větší množství
velkoobjemového odpadu, můžete využít našich služeb. Na základě objednávky přistavíme
kontejner k Vaší nemovitosti. Tato služba je zpoplatněna.

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

21.9. od 8:00 do 12:00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Husova (samoobsluha U Vávrů)
Jičínská (u Mašitů)
Mokropsy (Šeříková)

28.9. od 8:00 do 12:00
Mokropsy (Dr. Janského u samoobsluhy)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
5.10. od 8:00 do 12:00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
12.10. od 8:00 do 12:00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (Jansova)
19.10. od 8:00 do 12:00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

