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Marius Pedersen Group 

-Vážení občané, pane starosto,

v sobotu dne 29. 10. 2016 od 8:00 do 8:30 hodin v obci Bousov
od 8:35 do 8:45 hodin v obci Tuchov

bude proveden sběr nebezpečného odpadU a velkoobjemového odpadu, ktený zajišt'uje firma SoP a.s.

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky,
léky, oleje, kyseliny, louhy - v původnich obalech, obaly od barev,
mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum' hadry, koberce, kočárky, staý nábytek, lyŽe, kola,

umyvadla, WC mísy, zrcadla.

NEVOZTE Do SBERU !!! Stavebnísut', biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit.

Prosíme, aby byla zajištěna výpomoc a dohled při nakládce velkoobjemového a
nebezpečného odpadu obecním úřadem z důvodu správného uloŽení odpadu do kontejneru (aby

nedocházelo např. k vylití zbytků barev, rozbití obrazovek, atd.) a podepsání potřebných dokumentů,
které Vám předá naše osádka. Casy jsou pouze orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové
techniky. V případě nepřítomnosti pověřené osoby nad dohledem nakládky nebude odpad
odvezen!!!

Pokud budou televize a lednice částečně nebo zcela demontovány, budou obci účtovány jako

Mercedes souprava - 29'80 Kč/1 km + í64,- Kč/ 15 minut za manipulaci
Press - 488'- Kč/15 minut, tj. doprava a manipulace (objemný odpad)
Všechny cenyjsou uvedeny bez aktuální sazby DPH.
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ZpětnÝ odběr - manipulace Nebezpečný odpad
Lednice, pračky, myčky 65,- Kč/ks 500,- Kč/ks

Televize, Monitory 35,- Kč/ks 7,60 Kč/kq

Zářiukv 0,- Kč/ks 12,- Kčlks
Baterie 0,- Kč/ks 500'- Kč/ks

Drobný elekhoodoad 0,- Kč 13,- Kč/kg

Druh odpadu Císlo
odpadu

Kategorie Cena bez DPH

obiemný odpad 20 03 07 o 1 286'- Kč/t

Jiné motorové, převodové a mazacíoleie 13 02 08 N 5 600'_ Kč/t

Pneumatikv 16 01 03 0 2 550'- Kč/t

obalv obsahuiíci zbvtkv nebezoečných látek 15 01 10 N 9 500,- Kč/t

Jiná neoouŽitelná léčiva 20 01 32 N 13'- Kč/kq

Kovv (drobnÝ odpad z domácností) 20 01 40 o 0,'Kč/kg


