Provozní řád ukládání velkoobjemového odpadu, elektroodpadu
a určitých složek nebezpečného odpadu
v technickém dvoře městyse Velké Poříčí
Otevírací hodiny:

středa 8:00 – 17:00 h, v zimním období do 16:00 h
každá 1. sobota v měsíci 9:00 – 11:00 h

1. Kontejnery pro uložení velkoobjemového odpadu slouží pouze pro občany Velkého Poříčí, kteří
mají řádně zaplacený odvoz odpadu pro příslušný rok, a to v přiměřené výši. Trvalé bydliště prokáží
po příchodu předložením občanského průkazu.
2. Kontejnery jsou určeny pouze pro fyzické osoby, ne pro podnikatele! Ti si musí zajistit odvoz
odpadů sami na své náklady.
3. Do kontejnerů PATŘÍ:
odpad, který se svým objemem nevejde do popelnice, tzn. jednotlivé kusy nábytku, koberce, textil,
matrace, rozebrané okenní rámy bez skel a podobný odpad z domácností
Pro všechen tento odpad platí MALÉ MNOŽSTVÍ, což ve skutečnosti znamená jeden
přívěsný vozík za os. automobil maximálně jedenkrát za měsíc na jednu svozovou známku.
4. Pokud osoba potřebuje odvézt větší množství odpadu než je „malé množství“, musí si objednat
a zaplatit odvoz odpadu u odvozové firmy nebo si odvézt odpad individuálně na skládku. Nejbližší
je ve Rtyni v Podkrkonoší.
Odvoz odpadů si můžete domluvit na čísle svozové firmy Marius Pedersen na tel. č. 494 629 050.
5. Do kontejneru NEPATŘÍ:

a) autosoučástky, pneumatiky, autobaterie, eternit,
elektrospotřebiče a ostatní nebezpečný odpad
b) popel a další domácí odpad, který patří do popelnice

6. Trávu a další biologicky rozložitelný odpad je možné v otevírací době umístit v kompostárně
v ulici Ke Koupališti.
7. Do sběrného dvora NEPATŘÍ PNEUMATIKY! Sběrná místa v Náchodě: CDS - ul. Kladská,
Dítě logistic - Bražec, Dušek Automa, - Babí.
8. V otevírací době zde můžete odložit veškeré druhy elektroopadu a dále nebezpečný odpad kromě
eternitu (tento můžete odložit pouze v Křovicích na skládce).
9. Zde odkládejte také zářivky a úsporné žárovky.
10. Stavební odpad neodebíráme, možno uložit ve firmě ENVISTONE, spol. s r. o.
Tento provozní řád byl schválen radou městyse dne 5. května 2010 a aktualizován byl radou
městyse dne 3. dubna 2017.
Ing. Josef Král
starosta

