Obec Štítina oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a. s.,
bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 16. 3. 2019
na odstavné ploše (za vlakovým nádražím) v době od 8:00 do 11:30 h.
Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesunuta do
další obce.

V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedeném místě odpady
v následujícím sortimentu:

► olejové automobilové filtry ► plechovky se zbytky barev ►
monočlánky ► autobaterie ► zářivky, výbojky ► znečištěné láhve a
sklo od chemikálií ► zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky ►
staré kosmetické přípravky ► staré léky ► vyjeté motorové oleje ►
ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla ► plastové obaly a nádoby od
škodlivin ► olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie ►
fotochemikálie ► ojeté pneumatiky ► olej ze smažení ► obaly od
sprejů ► televizory ► rádia ► ledničky ► domácí elektrospotřebiče ►
matrace ► WC mísy ► umyvadla ► koberce ► linolea ► kočárky ►
křesla ► gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu je v obci organizován 2x do roka, není tedy důvod
zbavovat se některých z výše uvedených odpadů do popelnic určených pro komunální odpad, pálit
tyto odpady v kotlích anebo je odkládat ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se
zúčastní.
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