Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vám poděkovat za svědomitost, kterou věnujete likvidaci a svozu odpadu na území
města. Za minulá období jsme ve městě nezaznamenali vytváření černých skládek. Nicméně i přesto
jednáme o rozšíření a zkvalitnění firmou nabízených služeb v systému sběru a odvozu komunálního
odpadu z domácností.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VNO) proběhne v roce 2018 celkem šestkrát, a to v
měsících březen, květen, červen, září, říjen, listopad.
Dochází také ke změně umístění stanovišť a zvýšení časového rozsahu přistavených kontejnerů, která
je způsobena především zajištěním většího prostoru při manipulaci s přebíraným velkoobjemovým
odpadem a z důvodu bezpečnosti.
Kontejnery budou přistaveny vždy na dvou místech ve městě:
1. parkoviště u rekreační vodní nádrže
2. ulice Jožky Matěje vedle pohostinství U Hynečků
Viz červené body vyznačené v mapách.
Doufáme, že tato zásadní úprava ve sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude plně
vyhovovat všem požadavkům, zejména občanům pracujících na směnný provoz.

POZOR ZMĚNA!
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností proběhne ve spolupráci
s Městským úřadem Brušperk a firmou Marius Pedersen, a.s.,
v sobotu 24. března 2018

v sobotu 8. září 2018

v sobotu 19. května 2018

v sobotu 13. října 2018

v sobotu 23. června 2018

v sobotu 10. listopadu 2018

Parkoviště u rekreační vodní nádrže

7.30 - 10.30 hodin

Ulice Jožky Matěje vedle pohostinství U Hynečků

11.00 - 14.00 hodin

Bezplatně můžete odevzdat: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky,
autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky
přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré
léky, vyjeté motorové oleje, ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla,
plastové obaly a nádoby od škodlivin, olejem, vazelínou, barvami
znečištěné textilie, fotochemikálie, pneumatiky, obaly od sprejů,
televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, matrace, WC mísy,
umyvadla, koberce, linolea, kočárky, křesla, gauče apod.
Nebude PŘIJÍMÁN klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Tyto sběry jsou v našem městě organizovány šestkrát ročně. Není důvod, aby něco z těchto odpadů
skončilo v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že využijete této příležitosti
a akce se zúčastníte. Za přispění k ochraně životního prostředí vám děkujeme.
Ing. Petr Urbanec, tajemník Městského úřadu Brušperk

Stanoviště velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v ulici Jožky Matěje vedle pohostinství U Hynečků

Stanoviště velkoobjemového a nebezpečného odpadu
u rekreační vodní nádrže

