Obecní úřad Borušov

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a
elektrozařízení
se uskuteční v pátek 29. května 2020 v době od 15:00 do 18:00 hod.
a v sobotu 30. května 2020 v době od 9:00 do 12:00 hod.
v obecní hale na štěpky vedle hasičské zbrojnice
Velkoobjemový odpad:




starý nábytek, doplňky a vybavení domácnosti a zahrady (skříně, matrace, koberce, lina,
sedací soupravy, stoly, židle, svítidla, zahradní nábytek aj.)
vybavení pro volný čas a sport (lyže, brusle, sáně, boby, rozbité hračky, kola, aj.)
drátěná skla, zrcadla, autoskla, keramika

Nebezpečný odpad:



staré barvy, ředidla, laky, lepidla, tmely a nádoby od nich, textil znečištěný škodlivinami,
autobaterie, provozní tekutiny, olejové filtry, motorové a mazací oleje, brdové a převodové
kapaliny, nemrznoucí směsi a obaly od nich
postřiky, hnojiva, mořidla, pesticidy, čistící a chemické prostředky, chemikálie a obaly od nich

Velké elektrozařízení:


ledničky, pračky, sušičky, myčky, televize, rádia, mrazáky, sporáky, trouby, topidla,
klimatizace, počítače, tiskárny, monitory, vysavače, sekačky na trávu apod. (ke zpětnému
odběru musí být nerozebrané a kompletní)

Výše uvedený odpad mohou ZDARMA odevzdat občané Borušova a Svojanova a majitelé
nemovitostí v obci Borušov a Svojanov u Borušova.
Nebude přijímán odpad neuvedený v seznamu přijímaného odpadu nebo neobvykle velké množství
odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Povinností každého je odpad odevzdat osobně obsluze sběru a neponechávat odpad odložený u
sběrného místa.
Sběr proběhne za stálého dozoru obsluhy sběru, která je proškolena a seznámena s druhy
přijímaných odpadů. Prosíme o dodržování jejich pokynů.

Upozorňujeme, že nebude přijímán:






směsný komunální odpad z domácností
odpady z tříděného sběru (papír, plast, sklo, bioodpad, jedlé tuky a oleje z kuchyně, kov, dále
bytový textil, hračky, oděvy a obuv, které ještě mohou posloužit, drobné elektrozařízení,
baterie a světelné zdroje) – na tyto odpady jsou v obci přistaveny na určených místech
kontejnery a nádoby
stavební a demoliční odpad (bytová jádra, suť, beton, zdivo, eternit, lepenka, umyvadla, vany,
toalety, střešní krytina apod.)
pneumatiky (lze odevzdat bezplatně do pneuservisu – např. Michal Svozil Moravská Třebová)

Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na sběrném dvoře Technických služeb
Moravská Třebová, s.r.o., ulice Zahradnická č. p. 21, telefon: 461 316 509, email: recepce@tsmt.cz.
Provozní doba sběrového dvora: Po 13 – 17 hod.
St 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
Čt 8 – 14 hod.
So 8 – 14 hod.
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