
 
 

Termíny svozu odpadů 2015 
Termíny svozu - popelnic svozový den:  pondělí - odpoledne  
 

Leden:5,12,19,26 
Únor: 2,9,16,23 
Březen: 2,9,16,23  
Duben:  6, 20 
Květen: 4,18 
Červen: 1,15,29 

Červenec: 13, 27 
Srpen:  10, 24 
Září: 7, 21, 28    
Říjen:  5, 12, 19, 26   
Listopad: 2,9, 16, 23, 30  
Prosinec: 7, 14, 21, 28 

 
Sběr plastů v průhledných pytlích a sběr nápojových kartonů v červených pytlích. Pytle lze 
zakoupit v kanceláři OÚ 
Odevzdání na svozová místa - úterý: 20.I.; 17.II.; 17.III.; 14.IV.; 12.V.; 9.VI.; 7.V II.; 
4.VIII.; 1.IX.; 29.IX.; 27.X.; 24.XI.; 22.XII.;    
Svoz skla - kontejnery na sklo: 4.III.; 3.VI.; 2.IX.; 2.XII . 
Svoz papíru - kontejnery na papír - svozový den pondělí: 26.I.; 23.II.; 23.III.; 20.IV.; 18.V.; 
15.VI.; 13.VII.; 10.VIII.; 7.IX.; 5.X.; 2.XI.; 30.X I.; 28.XII .. 
Sběr elektrozařízení: provádí hasiči, vždy bude oznámen na plakátech a letácích, kromě toho 
menší elektrospotřebiče je možno odevzdat do kontejneru před obecním úřadem. Nepatří do 
něho baterie a žárovky.  
Kontejner na  sběr použitých zářivkových svítidel  je umístěn obecní budově čp. 286  - 
"Pošty" v chodbě před vstupem na pobočku České pošty. Zde je rovněž umístěn kontejner na  
použité náplně tiskáren a kopírek.   
Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a  oranžové na nápojové kartony, bílé na směsný 
odpad) jsou k zakoupení na obecním úřadě.   

Sběrný dvůr Nekoř 
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, 
pneumatik, nábytku i směsného komunálního odpadu.  (od dubna 2015 i nebezpečného 
odpadu). Jeho provoz je obsluhován pracovníkem obce.  

Ze směsného odpadu by měl být vytříděn papír, sklo i plasty.  

Provozní doba:  

DUBEN – ŘÍJEN           

středa   15 – 17   sobota 10 – 12 

LISTOPAD – BŘEZEN   
sobota  1x za 14 dní  10– 12  
(do konce března  2015 v termínech  3.I.;17.I.; 31.I.; 14.II.; 28.II .;14.III .; 28.III .)  
 
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, 
odevzdávají odpad zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu.  
Případné bližší informace na tel. 724 181 465. 
 


