Od 1.1.2016 zajišťuje sběr a likvidaci komunálního, tříděného a
nebezpečného odpadu v naší obci firma Technické Služby Vsetín s.r.o.
tsvsetin@tsvsetin.cz

www.tsvsetin.cz

Obec LAČNOV - 1. pololetí 2019
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KOMUNÁLNÍ ODPAD - SKO
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modré pytle, kontejnery 1100l
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TS Vsetín s.r.o. Vám provede službu pouze v případě, že :
1, sběrná nádoba na komunální odpad bude označena příslušným žetonem
2, igelitový pytel bude pevně uzavřen ( zavázán šnůrkou nebo přelepen lepící páskou )
platí jak na komunální tak i na tříděný odpad
3, nádoba / pytel bude na svozovém místě připravena nejpozději do 6 hod. ráno ve stanovený den svozu
Vaši sběrnou nádobu / pytel jsme Vám nevyvezli z důvodu, že obsahovala :
* nedostatečně vychladlý popel
* větve stromů a keřů, listí, trávu, výhraby, jablka,… ( větší množství )
* stavební odpad ( beton, cihly, omítku, sádrokarton,… )
* nebezpečný odpad ( lepenku, azbest, asfalt, obaly od barev, motorových olejů, elektozařízení, … )
* objemný odpad ( koberce, linolea, nábytek, wc-mísy, …. )
* zeminu, kamení, posypový materiál
V případě nevyvezení odpadu toto upozornění zanechá posádka svozové techniky v místě svozu a informaci o této situaci
oznámí na vedení obce. Po odstranění nežádoucího odpadu Vám bude nádoba vysypána při dalším svozovém termínu.
Žádáme o zkontrolování technického stavu popelnice. Pokud zaměstnací TS Vsetín zjistí, že její stav neumožňuje
naší svozové technice bezpečnou manipulaci, neprovedeme její vypráznění a tuto skutečnost oznámíme na úřad.
Obec Vám sdělí, jaký typ nádoby je potřeba si pořídit.
Občané, kteří požadují naši službu, jsou povinni zajistit pro svozovou techniku bezproblémový průjezd - především
odstranit přerostlé větve stromů nebo keřů, které zasahují do komunikace.
Harmonogram svozu je rovněž na internetových stránkách obce.

