
 

MĚSTO NALŽOVSKÉ HORY 

 
 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

sobota 1. dubna 2023 
 
 

 

Do svozu patří: 

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod. 

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů. 

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy, rukavice a hadry. 

Motorové a ostatní oleje, olejové filtry. 

Eternit – pouze v malém množství, které musí být zabaleno – v krabici, v pytli apod. 

Pneumatiky: osobní, nákladní (pokud je to možné bez disků). 

Použité elektrozařízení (Spotřebiče musí být kompletní):   

- malé spotřebiče – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, TV, 

monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj., 

- velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky, 

- chladící zařízení – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky. 

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky.   

Olověné akumulátory. 

Nábytek – drobný nábytek, velký nábytek rozložený. 

 

Do svozu nepatří: 

Běžné, reflektorové a halogenové žárovky. 

Suť a stavební zeminy. 

Traktorové pneumatiky. 

Postelové matrace, sedací soupravy.  

 

 

Velkoobjemový odpad jako např. nerozložený velký nábytek, matrace a sedací 

soupravy je možné uložit pouze v autoparku v Nalžovských Horách v den svozu 

1. dubna v době od 8.00 – 11.00 hodin. Není přípustné jej odkládat na návsi 

v obcích. 

 

 



 

Časový harmonogram svozu 
 
 

Trasa 1: 

 

Žďár (u kapličky)  08.00 - 09.00 hodin        

Těchonice (u váhy)  09.00 - 10.00 hodin        

Neprochovy (u autobusové čekárny)  10.00 - 11.00 hodin         

Velenovy (u školy)  11.00 - 12.00 hodin        

 

 

Trasa 2: 

 

Ústaleč (za kapličkou)         08.00 - 09.00 hodin 

Miřenice (před kulturním domem) 09.00 - 10.00 hodin 

Letovy (na návsi) 10.00 - 11.00 hodin 

Nalžovské Hory (pouze v autoparku)  11.00 – 12.00 hodin 

 

 

Upozornění: 

 

Odpad lze přivážet na sběrné místo pouze v určený čas svozu. 

 

Není dovoleno zakládat skládky již ve dny předcházející svozu 

– vzniká tím nepovolená skládka. 

 

Je nutná osobní asistence s nakládkou. 

 

Je nutné dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. 
 

Nedodržování těchto zásad má za následek prodražování svozů      

a s tím související zvýšení nákladů a poplatku za popelnice                       

pro všechny občany. Obec a svozová firma si vyhrazují právo 

vzniklé vícenáklady za porušování uvedených zásad následně 

vymáhat. Děkujeme za pochopení. 


