POZOR NOVĚ

SVOZ PLASTŮ 2019
Svoz bude prováděn od Vašeho domu podle harmonogramu svozů.
Pytle Vám budou po každém svozu dodávány do schránky.
Pokud Vám nebudou stačit, můžete si na obecním úřadě
vyzvednout další.
Pokud pytel nenaplníte, vyčkejte dalšího pravidelného svozu.

Pytle nebudou odvezeny v případě, že:
- pytel není naplněný,
- pytel není dodán obcí Pačlavice,
- do něj byl uložen odpad, který tam výslovně nepatří.

Co patří do žlutého pytle:
-

sešlápnuté plastové PET láhve
plastové obaly od jogurtů, kečupu, hořčice atd.
plastové tašky, mikroténové sáčky, balící fólie
plastové obaly od pracích, čistících, avivážních prostředků
polystyrén v menších kusech
papírové obaly od mléka, džusů (tzv. TETRA PACKY)

Co nepatří do žlutého pytle:
- plastové trubky, podlahové krytiny,
- plastové nádoby od motorových olejů a chemikálií
- dětské pleny
- plast větších rozměrů (např. záchodové prkénko, plastové židle
apod.)

Harmonogram svozu od čísla popisného v roce 2019
21.
18.
18.
15.

ledna
února
března
dubna

13. května
10. června
8. července
5. srpna

2. a 30. září
28. října
25. listopadu
23. prosince

Pytle dejte před dům v neděli do 16:00 hod.
jinak nedostanete nové.

SVOZ PAPÍRU 2019
Svoz bude prováděn od Vašeho domu podle harmonogramu svozů.
Pytle Vám budou po každém svozu dodávány do schránky.
Pokud Vám nebudou stačit, můžete si na obecním úřadě
vyzvednout další.
Pokud pytel nenaplníte, vyčkejte dalšího pravidelného svozu.

Pytle nebudou odvezeny v případě, že:
- pytel není naplněný,
- pytel není dodán obcí Pačlavice,
- do něj byl uložen odpad, který tam výslovně nepatří.

Co patří do modrého pytle:
-

noviny, časopisy, reklamní letáky
krabice, kartony – vše nařezané na menší kusy
vlnitá lepenka, a jiné obaly – nařezané na menší kusy
kancelářský papír, sešity, knihy
jiný neznečištěný papír (sáčky, obálky, ubrousky apod.

Co nepatří do modrého pytle:
- uhlový papír (kopírák), dehtový a voskovaný papír
- pleny a hygienické potřeby
- znečištěný papír (mastný, mokrý, od potravin)

Harmonogram svozu od čísla popisného v roce 2019
21.
18.
18.
15.

ledna
února
března
dubna

13. května
10. června
8. července
5. srpna

2. a 30. září
28. října
25. listopadu
23. prosince

Pytle dejte před dům v neděli do 16:00 hod.
jinak nedostanete nové.

