
 

 

Obecní úřad CHUDČICE ve spolupráci  
se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistí 

 

SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU ! 
 

PROČ ? 
Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde 

do popelnice, nesmí končit kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento 
odpad má své místo na skládkách. Je člověka nedůstojné s tímto odpadem 

obtěžovat slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí. 

 

Co je velký odpad ? 

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše 

zbavené kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. 
Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, 

podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, 

luxfery, bytové sanitární zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový 
zahradní nábytek, zahradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, 

zbytky stavebních materiálů a střešní krytina, ale ne azbestová, běžně 
znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů, plastové nárazníky 

a plastová výbava automobilů apod.  

: 

PŘISTAVENÍ STANOVIŠTĚ ODVOZ 

     24. 4. 2015      PARKOVIŠTĚ U KD    27. 4. 2015 

     24. 4. 2015 
 

     NA HRÁZI    27. 4. 2015  

     25. 4. 2015 
 
    

     NA DÉLNÍKU    27. 4. 2015 

 

 

Upozornění: do tohoto kontejneru prosím nedávejte 

televizory, počítače a monitory, ledničky, el. zařízení, 
pneumatiky a nebezpečné odpady !!! Děkujeme. 

 
 

 
 

 



 

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, 
PNEUMATIK A ELEKTROZAŘÍZENÍ!  

 
 

PROČ ? 
Nebezpečný odpad,elektrozařízení a pneumatiky vyhozené do běžných odpadových 

nádob ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. 

Proto jej musíme sbírat  odděleně a potom odborně odstraňovat. 

 

Co to je nebezpečný odpad ? 

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, 

kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, 

léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, 

 zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií  apod. 

ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Lednice, televizory, počítače, radiopřijímače… 

 

 Veškeré autoduše a pneumatiky, ale bez disků ty patří do železa. 

 

                 Kontejner na nebezpečné odpady bude přistaven : 

 

Datum Místo Hodina 

25. 4. 2015 
Parkoviště u Kulturního 

domu 
od 8:00 - 11.00 

hod. 

  

                  Kontejner na pneumatiky a elektrozařízení  bude přistaven: 

               

Datum Místo Hodina 

25. 4. 2015 
Parkoviště u Kulturního 

domu 
od 8:00 – 11:00 

hod. 

 
 


