
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Ve dnech 19.10. – 20.10. 2018 proběhne ve spolupráci s firmou EKOPART  

s. r. o. mobilní svoz nebezpečného odpadu.  

 
Svoz bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém vozidlo zastaví v určený čas na níže 

uvedených stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidla odevzdat. 

 

PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI 
Pátek 19.10.2018 

1) Merklovice – prostor pro otáčení autobusů          15:30 – 15:50  

2) Merklovice – u Chrastilů                                        15:50 – 16:10  

3) Merklovice – pohostinství                                      16:10 – 16:30  

4) Peklo n. Zd. – bytovky                                          16:40 – 16:55  

5) Peklo n. Zd. – křižovatka pod Bednářovými         16:55 – 17:10  

 

Sobota 20.10.2018 

 1) ul. Lidická – stavebniny VASPO                          08:00 – 08:15  

 2) ul. Jůnova – hasičská zbrojnice                              08:20 – 08.35  

 3) Sebranice – u kapličky                                          08:40 – 08:50  

 4) náměstí Dr. Lützowa – horní náměstí                    08:55 – 09:10 

 5) ul. Jiráskova – konzum                                           09:15 – 09:30  

 6) sídliště Struha – za poštou                                      09:35 – 09:50  

 7) ul. Komenského – pod školou                                09:55 – 10:10  

 8) ul. Janáčkova – autobazar REKI                          10:15 – 10:25  

 9) Podřezov – trafostanice                                        10:30 – 10:40  

10) Smetanovo nábřeží – u vrátnice VASPO            10:45 – 10:50  

11) křižovatka Na Drahách, ul. Krajkářská              10:55 – 11:10  

 

Žádáme občany, aby své odpady předem neodkládali na stanovištích, ale předali je přímo 

posádce svozového vozidla v určenou dobu.  

Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že při mobilním svozu dochází často k zcizení a 

rozebrání těchto spotřebičů, což má negativní dopad na výši ceny za likvidaci těchto odpadů a 

současně dochází i k znečišťování životního prostředí. 

 

Druhy přebíraných odpadů: 

baterie, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, 

rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, pneumatiky, 

ledničky, televize, rádia a další elektrospotřebiče. Výše uvedené odpady mohou občané 

odevzdat ve sběrném místě TS Vamberk v Jůnově ulici každou středu od 13:00 do 17:00 hod. 

a sobotu od 8:00 do 12:00 hod.   

 

 

Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na adrese: 

EKOPART s. r. o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel:. 602 438 569 a bude proveden za úplatu. 

Bližší informace k jednotlivým svozům: 

VAMBEKON, s. r. o. - Drahomír Jindra tel. 494 541 840 

TS Vamberk                - Zdeněk Vavroušek tel. 605 458 723 

EKOPART s. r. o.       - Rudolf Müller tel. 602 438 569 



SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO ODPADU 

 

Společnost VAMBEKON, s.r.o. Vamberk a TS Vamberk opět 

organizují svoz zeleně, spadaného listí, staré trávy, větví, či jiného 

kompostovatelného odpadu.  

Na každé dále uvedené místo budou současně přistaveny dva 

kontejnery. Jeden z nich bude určen na větve a druhý na zbylý 

kompostovatelný odpad.  Žádáme občany o důsledné třídění. 

Ve dnech 12.11.2018 až 15.11.2018 budou na území města postupně 

rozmístěny velkoobjemové kontejnery v těchto místech. 

 

Pondělí 12.11.2018                             Úterý 13.11.2018 

ul. Fibichova (u kolejí)   ul. 17. listopadu 

ul. Vrabcova (u Krsků)   ul. Pekelská (Krajka) 

ul. Jůnova (hasiči)     ul. Polská, Bulharská 

ul. B. Němcové (křižovatka)  ul. Kollárova (dvouletky) 

          

Středa 14.11.2018       Čtvrtek 15.11.2018 

ul. Draha (AQUA servis)               ul. Na Struhách (trafostanice) 

Helouska (panelka)                    Merklovice (u obchodu) 

Peklo n. Zd. (bytovky)                Merklovice (u Chrastilů) 

Peklo n. Zd. (u Bednářů)           Merklovice (točna u lesa) 

 
Kontejnery budou přistaveny v daný den od 12:00 do 18:00 hodin 

 

Žádáme občany, aby pořezané větve nakrátili cca na 1 m z důvodu manipulace  

a skladování.  

 

Znovu upozorňujeme, že se jedná pouze o kompostovatelný odpad. 

 

 

 

 

 

 

 


