OZNÁMENÍ
Obecní úřad Senice oznamuje občanům, že se dne 2.10.2021 uskuteční

Sběr objemného odpadu – vyřazené kusy nábytku, matrace, koberce, lina, tabulové sklo, okna apod. Zákaz ukládání pneumatik do objemného odpadu u koupaliště.
Kontejner bude umístěn u koupaliště dne 2.10.2021 od 9,00 hodin do 14,00 hodin.

Spalitelný odpad – dřevo lze uložit u koupaliště 2.10.2021 nebo po dohodě kdykoli po
vyzvednutí klíče od závory na obecním úřadě.

Z provozu automobilů – autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny , brzdové
destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících prostředků, zaolejované hadry, pneumatiky apod.
Fotochemikálie – tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla inkoustů apod.
Kosmetika – znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů
a pod.
Tuky a oleje – motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály
s obsahem ropných látek apod.
Velké elektrospotřebiče – pračky, ledničky, mrazáky, elektrické sporáky, trouby a vařiče.
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jiné znečištěné – znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek od kyselin, louhů, barev, acetonu, toluenu, lepidel, pryskyřic, chladících a
hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv, deratizačních prostředků apod.
Nebezpečné tekutiny odevzdávat pouze v uzavřených nádobách.
Tento nebezpečný odpad lze uložit na dvoře obecního úřadu 2.10.2021 od 9,00 hodin do
11,00 hodin.

Likvidace elektroodpadu

Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětného odběru, menší elektrospotřebiče –
Televizory, monitory, set-top boxy, mobily, kalkulačky, telefony, počítače, počítačové
vybavení, MP 3 přehrávač a další drobnější elektrospotřebiče. Baterie a menší akumulátory.
Žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky a další LED světelné zdroje.
Odevzdat v místní prodejně u p. Machka. Drobné elektro, baterie a světelné zdroje je v
prodejně možno odevzdávat celoročně k ekologické likvidaci.

UPOZORNĚNÍ
Azbestové desky a šablony ze střech nebo budov se nebudou odebírat.
Pneumatiky se budou odebírat v maximálním množství 4 ks na osobu a to
pouze osobní a bez disku.
Václav Novák
starosta obce

