Kontejner na objemný odpad, kontejner na nebezpečný odpad
2021
Vážení občané,
tímto Vám sdělujeme termín přistavení kontejneru na objemný odpad a kontejneru na nebezpečný
odpad v roce 2021.
KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD bude přistaven:
1. termín 2021 od pátku 18. 6. 2021 do neděle 20. 6. 2021 v prostorách před nádobami na
separovaný odpad (tzv. „v ulici“). Následně bude odvezen v pondělí 21. 6. 2021.
2. termín 2021 od pátku 26. 11. 2021 do neděle 28. 11. 2021 v prostorách před nádobami na
separovaný odpad (tzv. „v ulici“). Následně bude odvezen v pondělí 29. 11. 2021.
➢ Do kontejneru na objemný odpad můžete vhodit:
starý nábytek (skříně, pohovky, křesla apod.); matrace; koberce; linolea; umyvadla; vany; WC
mísy; staré sportovní náčiní; autosklo; objemné kovové předměty apod.
➢ Do kontejneru na objemný odpad nepatří:
stavební suť, bioodpad, pneumatiky, elektronika a elektrické spotřebiče, barvy a jiný
nebezpečný odpad.
KONTEJNER NA NEBEZPEČNÝ ODPAD bude přistaven:
1. termín v sobotu 19. 6. 2021 k nádobám na separovaný odpad (tzv. „v ulici“), v době od 9:00 do
12:00. U kontejneru od Vás budou nebezpečný odpad odebírat pracovníci svozové firmy AVE
Kladno s. r. o.
2. termín v sobotu 27. 11. 2021 k nádobám na separovaný odpad (tzv. „v ulici“), v době od 9:00
do 12:00. U kontejneru od Vás budou nebezpečný odpad odebírat pracovníci svozové firmy AVE
Kladno s. r. o.
➢ Do kontejneru na nebezpečný odpad můžete vhodit:
− obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (např. plechovky od barev, nádoby od
rozpouštědel, nádoby od pesticidů)
− absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
− tlakové nádoby, olejové filtry, tonery, nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny, odpadní
motorové, převodové a mazací oleje
− barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, kyseliny,
louhy (hydroxidy), fotochemie, pesticidy, nepoužitá léčiva
− elektroodpad, zářivky, EEZ (tj. lednice, pračky, televize, monitory, drobné
elektrospotřebiče, počítače, telefony …)
− pneumatiky
− izolační materiál s obsahem azbestu
− asfaltové směsi obsahující dehet
− minerální nebo skelná vata
➢ Do kontejneru na nebezpečný odpad nepatří:
stavební suť, bioodpad, objemný odpad (nábytek, matrace, koberce, umyvadla apod.)

