MěÚ BĚLČICE

INFORMACE KE SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU v roce 2019

Bělčice - sobota 2. listopadu a neděle 3.
listopadu v 8⁰⁰ – 11⁰⁰
Okolní obce - sobota 2. listopadu (Podruhlí,
Hostišovice, Tisov, Újezdec, Záhrobí, Závišín) časy v jednotlivých obcích viz

následná tabulka

Pravidla pro svoz v Bělčicích:
1. Občané mohou vozit odpad a následně vhodit do
přistaveného kontejneru na místě „ u třech křížů“ (výjezd
z Bělčic směr Březnice) a to ve dnech 2.11. a 3.11. od 8⁰⁰
do 11⁰⁰
2. Oba dny bude pracovník úřadu vždy na místě a všichni se
budou řídit jeho pokyny.
3. Množství je stanoveno na max. 2 m³ na jedno č.p.
Všichni budou dodržovat pořádek a svůj dovezený odpad
vhazovat jednotlivě do přistaveného kontejneru. Je přísně
zakázáno ukládat odpad v místě sběru volně na zem, dříve
než je stanoveno a rovněž během svozu!!!
Zaměstnanec MěÚ Bělčice je oprávněn kontrolovat, zda má původce odpadu
trvalý pobyt v Bělčicích či spádové obci a v případě opakovaného dovozu
velkého množství odpadu je oprávněn nepřijmout odpad od původce!!!

Pravidla pro svoz ve spádových obcích:

1. Občané mohou vozit odpad a následně vhodit do
přistaveného kontejneru dne 2.11. v přesném čase a na
místě, které je uvedeno v tabulce (níže).
2. Pracovník úřadu a svozové firmy bude vždy na místě a
všichni se budou řídit jejich pokyny.
3. Množství je stanoveno na max. 2 m³ na č.p..
Hostišovice

9.00 - 9.30

u Náveského rybníčku

Podruhlí

9.40 – 10.15

u váhy

Závišín

10.30 – 11.00

u kapličky

Újezdec

11.30 – 12.00

u rybníčku na návsi

Tisov

12.15 – 12.45

u autobusové zastávky

Záhrobí

13.00 – 13.30

na návsi u vývěsky

Všichni budou dodržovat pořádek a svůj dovezený odpad vhazovat jednotlivě do
přistaveného kontejneru. Je přísně zakázáno ukládat odpad v místě sběru volně
na zem, dříve než je stanoveno a rovněž během svozu !!!
Zaměstnanec MěÚ Bělčice je oprávněn kontrolovat, zda má původce odpadu
trvalý pobyt v Bělčicích či spádové obci a v případě opakovaného dovozu
velkého množství odpadu je oprávněn nepřijmout odpad od původce!!!

