NEBEZPEČNÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
K jejich odložení využijte mobilního sběru nebezpečných odpadů.
Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční dne 24.9.2011. Svozový vůz bude zastavovat na
těchto místech : Sklené (komunikace kolem kapličky, parkoviště, točna autobusu), Malá
Morava (kanceláře Farmy Morava, u bytovek, u pohostinství)
Zlatý Potok (zastávka autobusu, bývalá škola), Vysoký Potok (obecní úřad, bytovky),
Podlesí (u hřiště, u radnice), Křivá Voda (č.p. 2 paní Fousková), Vojtíškov (u okálů, u
bytovek, horní parkoviště), Vysoká (parkoviště), Vlaské (u p. Unzeitigové, u dílen, č.p. 4
paní Wojeschová). Odpady umístněte na okraji vozovky nejpozději do 7:00 hodin. Odvoz
z ostatních míst je možný pouze po předchozí dohodě s Obecním úřadem Malá
Morava.

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat
tyto druhy odpadů:
Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.
Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky
Kovový odpad a pneumatiky bez disků
Použitá (nerozmontovaná) elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia,
počítače, mikrovlnky, videa apod.
Baterie a monočlánky,
Akumulátory z osobních aut a motocyklů
Zářivky a výbojky
Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou

Informace, dotazy, připomínky:
 Obecní úřad Malá Morava, tel: 583
240161, www.obecmalamorava.cz
 www.jaktridit.cz – informace o třídění a
recyklaci odpadů.

 Sběr odpadu je určen pouze pro
občany, není určen pro podnikající
fyzické a právnické osoby.

Žádáme občany, aby zde neodkládali jiný než uvedený odpad.
V opačném případě bude toto považováno za vytváření černé
skládky. Fyzické osobě, která bude při vytváření černé skládky
přistižena nebo jí bude vytvoření skládky prokázáno, hrozí pokuta
ve správním řízení až 10 000 korun.
V minulých letech se nám rozmnožily nájezdy tzv. „sběračů kovů“, kteří kovové
materiály připravené k odvozu ještě před příjezdem svozového vozidla přetřídí a
odvezou ke zpeněžení a osobnímu obohacení. V letošním roce jejich jména určitě
rádi zveřejníme.

