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SKLÁDKA ZAKÁZÁNA ! SOUKROMÝ POZEMEK.

JEDINÁ VÝJIMKA = POSEČENÁ TRÁVA
Obec v minulosti uzavřela s vlastníky pozemků navazujících na hřbitovní zeď (lokalita u budovy pošty)
dohodu o dočasném pronájmu. Pozemky byly užívány jako meziskládka materiálů při výstavbě
kanalizace.
V současné době zajišťujeme úklid a úpravu těchto pozemků a není dovoleno tam nadále ukládat
jakýkoliv odpad mimo trávy z veřejných prostranství. Tuto výjimku mohou využít i naši spoluobčané,
ovšem zdůrazňujeme, že se jedná pouze o posečenou trávu ze zahrad. Větve, kořeny stromů, vykopané
keře a podobné zahradnické „výpěstky“ je zakázáno do uvedené oblasti vyvážet!
Trávu ukládejte na vyznačené místo (viz šipka) VEDLE KONTEJNERU. Respektujte, prosím,
vlastnická práva majitelů pozemků.
Děkujeme za pochopení i dodržování zákazu.
Obecní úřad Hořičky
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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne:

31.května 2014 (sobota)

Stanoviště:

KŘIŽANOV
HOŘIČKY

u hospody
u bývalé Jednoty

8,00 – 8,25 hodin
8,35 – 9,00 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:








oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy

Další odpady, které od Vás odebereme:








pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - rádia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE
NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! ODLOŽENÉ
ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax:494 629 070
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 220 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

