
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU  

– ŘÍJEN 2021 
 

 První svoz nebezpečného a objemného odpadu v  letošním roce se uskuteční v květnu 
podle níže uvedeného harmonogramu. 
 V rámci svozu nebezpečného odpadu se sbírají odpady, jako např. akumulátory, zářivky, 
výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, elektrospotřebiče (televizory, lednice), oleje, zbytky 
postřikových látek apod. 
 U objemného odpadu můžete předat: nábytek (demontovaný), dveře, okna, pohovky, hadry, 
koberce, mísy od wc, umyvadla, pneumatiky atd. 

 Nelze odevzdat stavební odpad. 

 Zároveň Vás žádáme, abyste vyčkali příjezdu svozových vozidel a odpad nenechávali na místě. 
Přítomen bude proškolený pracovník TS, který pomůže s nakládkou. 
 Děkujeme za pochopení. 
 

HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU – ŘÍJEN 2021: 
 

SOBOTA  9. 10. 2021 

Víta Nejedlého                             parkoviště        8.00  -   8.45 hod. 

Koželužská ul.                             prostor pod Kopanicí      9.00  -   9.45 hod. 

Husova ul. u ZŠ                          směr lávka přes Chrudimku   10.00  - 10.45 hod. 

Píšťovy                                   prostor před čp. 129    11.00  - 11.45 hod. 

Vlčí Hora - sídliště                     pod vysokým napětím    12.00  - 12.45 hod. 

Presy                                  křižovatka      13.00  - 13.45 hod. 

Vlčnov                                       u rybníčku      14.00  - 14.45 hod. 
 

SOBOTA  16. 10. 2021 

Novoměstská                              prostor před ZŠ Dr. Malíka     8.00  -   8.45 hod. 

Školní náměstí                            parkoviště          9.00  -   9.45 hod. 

Lupáčova                                  parkoviště       10.00  - 10.45 hod. 

sídliště Leguma                           parkoviště před čp. 678    11.00  - 11.45 hod. 

Skřivánek                                  Nezvalova ul.      12.00  - 12.45 hod. 

Rozhledna                                  u pivnice Šatlava     13.00  - 13.45 hod. 

Markovice                                  u hřiště       14.00  - 14.45 hod. 

Medlešice                                  u pomníku       15.00  - 15.45 hod. 
 

SOBOTA  23. 10. 2021 

sídliště U Stadionu                     parkoviště u prodejny potravin      8.00  -   8.45 hod. 

Družstevní                                 u zastávky MHD       9.00  -   9.45 hod. 

sídliště Na Šancích                    parkoviště za prodejnou potravin  10.00  - 10.45 hod. 

sídliště Na Větrníku                    u zastávky MHD     11.00  - 11.45 hod. 

Malecko                                 U Kapličky      12.00  - 12.45 hod. 

Vestec                                 u čekárny       13.00  - 13.45 hod. 

Topol                                 u čekárny       14.00  - 14.45 hod. 
 

                              


