
SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO ODPADU 

 
Technické služby Vamberk 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 09.11.2020 - 12.11.2020 budou na území města postupně rozmístěny 

velkoobjemové kontejnery. 

 

 

PŘEHLED STANOVIŠŤ 

Pondělí 09.11.2020                               

ul. Fibichova (u kolejí)     

ul. Vrabcova (u Krsků)     

ul. Jůnova (hasiči)      

ul. B. Němcové (křižovatka)    

 

Úterý 10.11.2020 

ul. 17. listopadu 

ul. Pekelská (Krajka) 

ul. Polská, Bulharská 

ul. Kollárova (dvouletky) 

         

Středa 11.11.2020        

ul. Draha (AQUA servis)                 

Helouska (u Duškových)                      

Peklo (bytovky)                  

Peklo (horní plácek)             

 

Čtvrtek 12.11.2020 

ul. Na Struhách (trafostanice) 

Merklovice (hospoda) 

Merklovice (u Chrastilů) 

Merklovice (točna u lesa) 

 

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

 

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

a skladování.  

 

Znovu upozorňujeme, že se jedná pouze o kompostovatelný odpad. 



MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU JIŽ NEBUDE PROVÁDĚN! 

OBČANÉ MAJÍ MOŽNOST NEBEZPEČNÝ ODPAD PŘEDAT NA 

SBĚRNÉM MÍSTĚ V ULICI JŮNOVA V OTEVÍRACÍ DOBĚ 
 

PROVOZNÍ DOBA  

SBĚRNÉHO MÍSTA MĚSTA VAMBERK V ULICI JŮNOVA: 

 

 

od 01.03. do 30.11. kalendářního roku: 

středa od 13:00 do 17:00  

sobota od 8:00 do 12:00 
 

 

od 01.12. do 31.03. kalendářního roku: 

sobota od 8:00 do 12:00 

 

 

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek 

Tel.: 605 458 723 

 

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů: 

- Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 

toalety, kuchyňské linky) 

- Pneumatiky 
- Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly, 

plechovky od potravin všech druhů) 

- Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, 

domácí chemikálie) 

- Elektrozařízení  

- Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, 

potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igelitových 

taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky) 

- Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti, slité do 

uzavíratelných nádob). 

 

Od 01.11.2019 není přijímán stavební odpad! 

 

Podrobné informace o odpadech najdete na www.vamberk.cz v sekci Praktické 

informace – Jak nakládat s odpady 

 

 

http://www.vamberk.cz/

