
NOVÝ TERMÍN SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 
Obecní úřad Vidlatá Seč oznamuje, že svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční ve středu  

27. května 2020 za dodržování těchto podmínek: 
 

 na jednotlivých svozových místech bude vyžadována přítomnost oprávněné osoby obce, která bude koordinovat 
přístup občanů k jednotlivým vozidlům 

 odpad musí být předáván občany přímo osádkám vozidel, které budou odpad přebírat a ukládat na svozová vozidla 
 občané musí přistupovat k vozidlům jednotlivě a dodržovat mezi sebou odstup minimálně 2 metry 
 občané, kteří budou předávat odpad osádkám svozových vozidel, musí mít ochranu úst a nosu rouškou, 

respirátorem, šálkou, šálou nebo jiným vhodným způsobem 
Pokud by nebyla tato pravidla dodržována, nebude svoz uskutečněn, případně bude na místě ukončen. 
 
Do svozu patří tyto druhy odpadů: koberce, linolea, textil, obuv, velké plastové nádoby, akumulátory, plechovky od barev, plastové 
obaly se škodlivinami, zářivky, výbojky, zbytky chemikálií, monočlánky, televizory, rádia, chladničky, staré léky, barvy, ředidla, 
olejové filtry, znečištěný textil, kovy.  
Do svozu lze předat i pneumatiky, ale pouze do velikosti od osobního automobilu a bez ráfků (ne nákladní a traktorové 
pneumatiky). Pokud můžete pneumatiky likvidovat jiným způsobem (například výměnným způsobem při nákupu nových pneumatik 
nebo na místech zpětného odběru kolektivního systému ELTMA - více na www.eltma.cz), učiňte tak. Každá pneumatika předaná do 
svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů tento svoz neúměrně prodražuje. 
Nádoby s kapalnými chemikáliemi musí být v originálních nádobách, nebo musí bát nádoba označena tak, aby byl zřejmý obsah 
nádoby. Veškeré nádoby s kapalinami musí být řádně uzavřeny, aby nemohlo dojít k jejich vylití během transportu.  
Do svozu nepatří stavební odpad (např. suť, azbest, dehet, okna, eternit, asfaltová lepenka)! Likvidaci tohoto odpadu lze objednat 
u svozové firmy zvlášť a není zahrnuta v poplatku. 

 
POZOR - jednotlivé zastávky v obci budou: v 15:30 - u budovy obecního úřadu, v 15:45 - u prodejny Smíšeného zboží, v 
16:00 - u horní autobusové zastávky, v 16:15 - u garáží 
                      Luboš Herold - starosta obce 


