
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.   

budou  v  roce 2014 v rámci mobilního svozu odpadu  přistavovat vlečky a  kontejnery ve dnech a na místa  dle 

níže uvedeného rozpisu , v pracovních dnech od 14.00 do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.:  

 

 p o d z i m  2014 

den datum Místo přistavení vlečky a kontejneru 

Pondělí 29.9.14 Sušice za hasičkou 

Úterý  30.9.14 Sušice – parkoviště u JSK               

Středa 1.10.14 Sušice – u bytovek , konec ul.Garážní     

Čtvrtek 2.10.14 Udánky – v horní části u č.p.67 Kuba 

Pátek 3.10.14 Udánky- u hasičky                

Sobota 4.10.14 Josefská – u prádelny                                 

Pondělí 6.10.14 Olomoucká – u č.p.40 

Úterý 7.10.14 Brněnská na chodníku u autoškoly 

Středa 8.10.14 Lanškrounská u Orky 

Čtvrtek 9.10.14 Stará   

Pátek 10.10.14 U staré kotelny – naproti zahrádkám ul. Jiráskova 

Sobota 11.10.14 Západní – parkoviště před obchodem Konečný 

Pondělí 13.10.14 Ul. Gorazdova, parkoviště na místě bývalé LŠU 

Úterý 14.10.14 Školní – u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova 

Středa 15.10.14 Dr. Jánského – parkoviště u č.p. 26 

Čtvrtek 16.10.14 Dr. Jánského – mezi domy č.p. 5 a 7 

Pátek 17.10.14 Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke 

Sobota 18.10.14 Hřebečská - u křížku 

--------- ----------- Státní svátek----------------------------------- 

Pondělí 20.10.14 Polní – u č.p. 1 Lepka 

Úterý 21.10.14 Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady 

Středa 22.10.14 Dukelská – naproti kurtům 

Čtvrtek 23.10.14 Tovární u hřiště 

Pátek 24.10.14 Pod Hamry 

Sobota 25.10.14 Jevíčská – u Domu armády 

Pondělí 27.10.14 Alšova – u bytovky č.p.26 

Úterý 28.10.14 Státní svátek ----------------------- 

Středa 29.10.14 Alšova – u č.p. 1 u kontejnerů na separovaný sběr 

--------- ----------- Státní svátek ---------------------------------- 

Čtvrtek 30.10.14 Boršov – u retenční nádrže 14°° - 15°°, parčík u 

Ondráčků 15°°-16°°, u řadových okálů 

(šestibytovky) 16°°-17°° 

 
Kontejnery  a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických služeb M.T. s.r.o..     

Všichni pracovníci  jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto dbejte jejich 

pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů než je uvedeno :  

velkoobjemový kontejner -  na odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva) 

traktorová  vlečka -  na objemný odpad (skříně, matrace,…), nebezpečný odpad (plechovky od barev, 

autobaterie)  a nerozebraný elektrotechnický odpad určený ke zpětnému odběru (televizory, ledničky,pračky, 

zářivky, výbojky, ….)  

 

Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení :  

- směsného komunálního odpadu z domácností 

- odpadů separovaného sběru  (papír, plast, sklo, nápojové kartony) 

- stavebního odpadu ( bytová jádra, suť, eternit, lepenka,…) 

- automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny)  

- tekutých odpadů  (chemikálie, barvy, oleje) 

 

Tyto odpady(některé za úplatu)  je možno uložit  na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická, ve kterém je v roce 

2014 provozní doba takto :  

pondělí od 13.00 do 17.00 hod.  

středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod 

čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod 

sobota od 8.00 do 14.00 hod.  



    



 

 

 

 


