Obec Nová Ves u Světlé pořádá
ve spolupráci s TJ Jiskra Nová Ves u Světlé

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A
OBJEMNÉHO ODPADU
v sobotu 15. května 2021 od 8.00 hodin do 12.00 hodin
Občané si odpad dovezou sami do bývalého areálu AGRA Posázaví v Nové Vsi u Světlé (bývalý
lihovar), kde budou přistaveny kontejnery.
Odpad bude přijat v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Svoz se týká nebezpečného a velkoobjemného odpadu:
➢ Televize, ledničky, pračky, zářivky, nádoby od barev, autobaterie, syntetické barvy, laky, syntetická
ředidla, mořidla, elektrické baterie, oleje, tuky, minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy,
lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.), léky, tiskařské barvy, tonery,
inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy a jiný
odpad obsahující rtuť, apod.
➢ Drobné věci umístěte do pytlů.
➢ starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, nábytek, matrace, koberce, linolea,
textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plast. vany

Svoz se netýká:
➢ Běžného komunálního odpadu, který je možno umístit do popelnic
➢ Tříděného odpadu, který je možno umístit do kontejnerů před OÚ, u školy, v nové lokalitě a v Dobré
(plasty, sklo, papír)
➢ Stavebního materiálu
➢ PNEUMATIK – pneumatiky odebírají bezplatně v prodejnách, kde lze pneumatiky zakoupit
➢ Bioodpadu
➢ stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska, kotelní prach, směsné obaly, izolační
materiály, kartony a igelity znečištěné z malování, výkopová zemina, odpad z podnikatelské činnosti,
autosedačky, nárazníky
➢ odpad komunální, který patří do klasické popelnice např. znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty
denní spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva a keramiky, buničiny, zbytky potravin a pochutin,
vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu apod.
➢ bojlery, sudy, blatníky, vany a ostatní železo (železo je možné odevzdat ve sběrných surovinách).
Svoz je určen pro občany obce. PODNIKATELÉ si musí zajistit likvidaci objemného a nebezpečného odpadu
pocházejícího z podnikatelské činnosti na vlastní náklady, nebo se předem domluvit na OÚ.

