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Sběr nebezpečného odpadu 
 
    Ve spolupráci s firmou SUEZ organizujeme odvoz nebezpečného odpadu.  
 
Sobota 20. října 

- v čase od 9:30 do 9:50 hodin do naší obce přijede speciálně upravené vozidlo pro sběr a 

odvoz nebezpečného odpadu. V tuto omezenou dobu se mohou před bývalou zahrádkářskou 
kůlnou odevzdávat baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, 

kyseliny a zásady, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí prostředky na okna a WC a také 

zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod.  

             POZOR! Do tohoto vozidla se nebudou odebírat televizory, ledničky a pneumatiky. 
 

 
Bioodpady 

 
    Obec Vedrovice sváží bioodpady formou pytlového sběru od dubna do října. Během svozu 

opakovaně řešíme některé situace, na které bychom chtěli znovu upozornit, aby nedocházelo 

k tomu, že by nebyl Váš bioodpad od domu vyvezený. 

 

1. Drobný bioodpad dávejte do igelitových pytlů, aby byla zaručena dobrá manipulace 

při nakládce. Pokud je tráva a listí volně na hromadě, trvá obsluze nakládka déle než 

při vysypávání pytle. Materiál do pytlů nemačkejte. Jdou pak špatně vysypávat. 

2. Pokud dáváte do pytlů zbytky řepy, jablek a brambor, ukládané množství přizpůsobte 
hmotnosti tak, aby se pytel neprotrhnul. 

3. Nemíchejte trávu a listí s větvemi. Větve skládejte vedle tohoto odpadu, odvezou se 

zvlášť. 

4. Velké větve stromů dělte na jednotlivé menší části o délce max. 120-150 cm 

5. V odpadech nesmí být příměs plastů, papírů a jiných odpadů, které nemají 

biologický původ. 

 

Hmotnost pytle by neměla přesahovat 20 kg 

Nepoužívejte jutové pytle, jdou velmi špatně vysypávat! 

 

    Větší množství bioodpadů, které máte ze svých zahrad, si můžete po domluvě odvézt 
na bývalou skládku, kde tyto bioodpady skladujeme na kompost, nebo Vám přistavíme 
obecní traktor s vlečkou, abyste si vše mohli naložit sami. 
    Není v časových možnostech zaměstnanců, aby Vám před domem vyházeli celou polovinu 

vlečky. Děkujeme za pochopení.  
     

POZOR!!! 
Bioodpady se budou vyvážet až do 12. listopadu 2018. 

.  

OTOČIT LIST 



 
NABÍDKA 

Zbytky větví po těžbě dřeva 
 

 

    Obec těží v lese „na skalách“ dřevo, po kterém zůstávají zbytky větví, které je možné ještě 

dále zpracovat na otop. Nabízíme tyto zbytky dřeva zdarma ke zpracování občanům. Zájemci 
se mohou hlásit na Obecním úřadě. 
 


