
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ: 

Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 29. srpna 2011 do 8. září 2011 podzimní svoz 

objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK. 

Vany jsou určeny pro: 

 velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny, sportovní 
vybavení a jiné rozměrnější odpady 
 

Do van je zakázáno odkládat: 

 nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry a jiné) 
 běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic 
 zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)  
 pneumatiky 
 stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné 

látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi) 
 

Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice  483 

Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberská mohou občané po prokázání 

totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy 

odpadů: 

 nebezpečné odpady, 
 elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladící 

zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče),  
      Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané 

     TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekop- 

      pletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za  

      toto elektrozařízení   jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2011. 

 objemný odpad (200307)  
  vytříděné složky komunálního odpadu –  sklo(200102), papír (200101),  kovy (200140) 

 

 
Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2011: 

 170904 - jiný stavební a demoliční odpad 
 170107 - směsi nebo oddělené frakce (suť) 
 170903 -jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky ( eternit, lepenka,  

asfaltové směsi ) 
 170102 - cihly 
 170101 - betony do velikosti cihly a nad velikost cihly 
 170103 - tašky a keramické výrobky 
 170604 - izolační materiály  
 170504 - zemina 
 170506 – vytěžená hlušina 

 



I nadále platí, že za uložení pneumatiky  občan  zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez 

disku, a to dle platného ceníku pro rok 2011. Občané mají možnost pneumatiky uložit při výměně 

v pneuservisech. 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA JE 

STANOVENA V TĚCHTO DNECH: 

PONDĚLÍ       od 8.oo do 11.oo       od 12.oo do 16.3o        

STŘEDA        od 8.oo do 11.oo       od 12.oo do 16.3o 

SOBOTA        od 8.oo do 12.oo 

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno a oznámen náhradní termín pro 

uložení odpadu na TS města. V případě dalších dotazů týkajících se odpadů volejte na telefonní číslo: 

556 725 046 – kancelář TS města Příbora, Zárubová Irena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM SVOZU VOK – 
PODZIM 2011 

 

   

datum hodina stanoviště 

   

29. srpna 2011 15.oo-18.oo Jiráskova x Šafaříkova 

pondělí 15.oo-18.oo Švermova X Dukelská 

 15.oo-18.oo Šmeralova x Gagarinova 

   

30. srpna 2011 15.oo-18.oo Okružní u separačních nádob 

úterý 15.oo-18.oo kpt. Jaroše x Fučíkova 

 15.oo-18.oo Jičínská x sídliště 

   

31. srpna 2011 15.oo-18.oo Lidická - u Katolického domu 

středa 15.oo-18.oo Masarykova x Hřbitovní 

 15.oo-18.oo B.Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím) 

   

1. září 2011 15.oo-18.oo Stojanova x Smetanova 

čtvrtek 15.oo-18.oo Smetanova x K.H.Máchy 

 15.oo-18.oo O.Helmy 

   

2. září 2011 15.oo-18.oo Na Valše u kurtů 

pátek 15.oo-18.oo Na hrázi 

 15.oo-18.oo Štramberská x Bezručova 

   

3. září 2011 9.oo-11.oo Hájov u restaurace 

sobota 9.oo-11.oo Prchalov u obchodu 

 9.oo-11.oo Příbor - Paseky u Jurečky 

   

5. září 2011 15.oo-18.oo Pod Haškovcem 

pondělí 15.oo-18.oo Větřkovská x Sušilova 

 15.oo-18.oo Vrchlického x Za Vodou 

   

6. září 2011 15.oo-18.oo Wolkerova x U trati 

úterý 15.oo-18.oo  Komenského Pod letadlem 

 15.oo-18.oo J.V.Choráze za obchodem 

   

7. září 2011 15.oo-18.oo Vrchlického u hřiště 

středa 15.oo-18.oo Choráze u kotelny 

 15.oo-18.oo Myslbekova x U Čecha 

   

8. září 2011 15.oo-18.oo 9. května x brána bývalé TATRY 

čtvrtek 15.oo-18.oo 9. května x Osvobození 

 15.oo-18.oo B.Němcové x Hluboká 

 


