Harmonogram svozu odpadů v roce 2017 pro občany města
Jablunkova
Směsný komunální odpad – nádoby 110 l (popelnice)
+ pytlový svoz komunálního odpadu (černé pytle)
svozový
den

lokalita svozu

četnosti
svozu

středa

Místní části: celá Měst. Lomná, Ošetnice (+ Sanatorka), Vitališov,
celé Lyski, Žihla (+ Kempa), u Písečné (nad stolárnou Byrtus),
část ul. Bukovecké (od Zahrádkáře na Bukovec), horní část ul.
Polní (jen bývalá panelová cesta)

1x týdně –
každý týden
1x za 14 dní –
v sudé týdny

čtvrtek

Místní části: Bachratá, pod Písečnou u točny, celý Radvanov, pod a
nad Pilanou, ul. Hasičská, celá Bělá, Vojtěchov, Černé, u Bocanovic
(Hřanov)

1x týdně –
každý týden
1x za 14 dní –
v sudé týdny

pátek

Místní části: bytovky u Koruny, ul. Lesní, Na Kaluži, Kamenice,
Mar. náměstí, Plk. Velebnovského, ul. Dukelská, ul. Alej Míru,
bytovky u čerpací stanice (u Benzinky), ul. Školní, Za učilištěm,
ul. Sadová, ul. Příčná, ul. Zahradní, část ul. Polní (od smuteční síně
nahoru) část ul. Bukovecké (od Zahrádkáře dolů na Jablunkov)

1x týdně –
každý týden
1x za 14 dní –
v sudé týdny

Žádáme občany, aby popelnice přiblížili ke komunikaci nebo na viditelné místo! Svoz
probíhá již od 6-ti hodin ráno! Zamknuté popelnice odemkněte! První (lichý) kalendářní
týden začíná 2. 1. 2017. První (sudý) kalendářní týden začíná 9. 1. 2017.
Směsný komunální odpad – nádoby 1 100 l(kontejnery)
svozový den
pondělí

pátek

lokalita svozu

četnosti svozu

sídliště, panelové domy, bytovky

2x týdně
1x týdně
1x za 14 dní
v liché týdny

sídliště, panelové domy, bytovky

2x týdně

Separovaný odpad v pytlích – papír a plast (žluté a modré pytle)
svozový
den
úterý

lokalita svozu
rodinné domy a chaty v k. ú. Jablunkov
(zavázané pytle přibližte ke komunikaci
nebo na viditelné místo a připravte ke
svozu raději den předem, sváží se již od
6-ti hodin ráno!)

1 x měsíčně vždy 2. úterý v měsíci
(to je ve dnech)
10.1./ 14.2./ 14.3./ 11.4./ 9.5./
13.6./ 11.7./ 8.8./ 12.9./ 10.10./
14.11./ 12.12.

Svoz biopopelnic - svozy probíhají od dubna do listopadu 2017
svozový
den
úterý

lokalita svozu
biopopelnice připravte ke svozu raději
den předem, sváží se již od 6-ti hodin
ráno!

1 x za 14 dní - liché týdny - úterý
(to je ve dnech)
11.4./ 25.4./ 9.5./ 23.5./ 6.6./ 20.6./ 4.7./
18.7./ 1.8./ 15.8./ 29.8./ 12.9./ 26.9./
10.10./ 24.10./ 7.11./ 21.11.

Separovaný odpad v nádobách (zvony) – papír, plast, sklo
lokalita svozu
stanoviště na separovaný odpad (zvony)

četnosti svozu

celé katastrální území města Jablunkov

průběžně dle naplnění nádob

Harmonogram svozu odpadů pro podnikatele, firmy a organizace
zapojené na základě platné smlouvy do systému města
Jablunkova na rok 2017
Směsný komunální odpad – nádoby kontejnery 1100 l, popelnice 110 l,
+ pytlový svoz komunálního odpadu (černé pytle)
svozový
den

lokalita svozu

pondělí

celé katastrální území města
Jablunkov

pátek

celé katastrální území města
Jablunkov

četnosti svozu
1x týdně
1x za 14 dní
v liché týdny
1x za 3 týdny
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43,
46, 49, 52
případně lze termín dohodnout i individuálně
2x týdně

Žádáme, aby popelnice byly přiblíženy ke komunikaci nebo na viditelné místo!
Veškeré svozy probíhají již od 6-ti hodin ráno! Zamknuté popelnice odemkněte!

Sběrný dvůr otevřen celoročně v úterý a ve čtvrtek od 8ºº do 16ºº hod., v sobotu od 7ºº
do 13ºº hodin. Ve dnech státních svátků je sběrný dvůr uzavřen.
Sběrný dvůr bude v letošním roce naposledy otevřený ve čtvrtek 22. 12. 2016, v novém roce
2017 bude otevřený od úterý 3. 1. 2017.

Informace o svozech: TS-technické služby a. s., Bukovecká 51, Jablunkov
tel: 558357282, 558358616, 602703308, 724916116, email: info@tsjablunkov.cz,
www.tsjablunkov.cz, www.jablunkov.cz

