Harmonogram svozu komunálního odpadu
v roce 2022
svozový den: PONDĚLÍ!!!

10. ledna 2022
7. února 2022
7. března 2022
4. dubna 2022
2. května 2022
16. května 2022
30. května 2022
13. června 2022
27. června 2022
11. července 2022
25. července 2022
8. srpna 2022
22. srpna 2022
19. září 2022
17. října 2022
14. listopadu 2022
12. prosince 2022
Změna svozů vyhrazena, v případě změny budete včas informováni.

Harmonogram svozu plastových obalů v pytlích
v roce 2022
svozový den: STŘEDA!!!
12. ledna 2022
9. února 2022
9. března 2022
6. dubna 2022
4. května 2022
1. června 2022
29. června 2022
27. července 2022
24. srpna 2022
21. září. 2022
19. října 2022
16. listopadu 2022
14. prosince 2022
Plastové obaly se sbírají ve žlutých samozatahovacích pytlích, které jste
na přelomu roku obdrželi od obecního úřadu (můžete použít ale i jiné
plastové pytle, které dobře uzavřete). Pytle s tříděnými obaly prosíme
ukládejte na obvyklá svozová místa.
Pokud budete chtít pytle s plastovým odpadem uložit na sběrné místo k
obecnímu úřadu, nedávejte je do kontejnerů, pytle s odpadem ukládejte
vedle kontejnerů. Stává se pak, že kontejnery jsou plné pytlů a do
kontejnerů pak nejde vložit drobný plastový odpad.

Harmonogram svozu tříděného papíru
v roce 2022
svozový den: ÚTERÝ!!!
18. ledna 2022
15. února 2022
15. března 2022
12. dubna 2022
10. května 2022
7. června 2022
5. července 2022
2. srpna 2022
30.8. srpna 2022
27. září. 2022
25. října 2022
22. listopadu 2022
20. prosince 2022
Papíry a zejména kartonové obaly prosím řádně složte, sešlápněte – co
nejvíce zmenšete objem, aby se neblokovala zbytečně kapacita
kontejneru.

Provozní doba Pošta Domaželice
Domaželice č.123
tel.: 954 275 115
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

15.00 – 18.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
15.00 – 18.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
zavřeno
zavřeno

Provozní doba Pošta Dřevohostice
Náměstí č. 67, Dřevohostice
tel.: 954 275 114
pondělí 11.00 – 12.00 hod.
úterý
8.00 – 11.00 hod.
středa 11.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 11.00 hod.
pátek
8.00 – 11.00 hod.
sobota
zavřeno
neděle
zavřeno

14.00 – 18.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

