Sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu v roce 2019
Vážení občané,
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o. oznamuje, že proběhne
jarní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu na území města Kostelce nad Orlicí a to:

v pátek 10. května a v sobotu 11. května 2019
Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem. Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad
odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla a uložen v tomto vozidle.
Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán.

Sbírat se budou následující odpady:
znečištěné sklo a keramika, olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené
chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky od barev, plast. nádoby od olejů a postřiků,
upotřebené (vyjeté) oleje, staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika apod.

Svozový harmonogram
zastávka č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. svozová trasa: v pátek 10. května
ulice, nároží, místní část

čas příjezdu a odjezdu

Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova)
Sídliště U Váhy (ul. Čermákova)
U výdejny plynu (ul. Pelclova)
U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova)
U trafostanice (ul. Proškova)
Vánoční ozdoby (ul. Rybářská)
U firmy Renovak (ul. Trávnická)

15:00 – 15:10
15:15 – 15:25
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40

zastávka č.

2. svozová trasa: v sobotu 11. května
ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu

1.
2.
3.
4.
5.

Skála - náměstíčko
9:00 – 9:10
Kostelecká Lhota - dolní (u čp. 81)
9:15 – 9:25
Kostelecká Lhota - horní (u prodejny) 9:30 – 9:40
Koryta - odbočka ke hřišti
9:45 – 9:55
Kozodry - náměstíčko
10:00 – 10:10

V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány zářivky, výbojky a nefunkční
elektrospotřebiče – ledničky, mrazničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky,
kuchyňské roboty apod. Tyto je možné bezplatně odevzdat po celý rok v Technických službách
Kostelec nad Orlicí, kde je zřízeno místo zpětného odběru.
Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad Orlicí, Kostelecké
Lhoty, Koryt a Kozoder. Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na
adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel.: 602 438 569 a bude proveden za
úplatu.
POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Případné dotazy Vám zodpoví na odboru správy majetku města - tel.: 494 337 286 (M. Černohorská).
Město Kostelec nad Orlicí

