
Mobilní svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
v sobotu 3. října 2020  

 
Všedobrovice  VRBOVÁ u separačního hnízda  8.00–8.20 hod.  
Štiřín   ŠÍPKOVÁ u separačního hnízda  8.25–8.45 hod.  
Struhařov  SAFÍROVÁ u dětského hřiště   8.50–9.10 hod.  
Olešovice  OKRUŽNÍ u rybníčka    9.15–9.35 hod.  
Nová Hospoda  NA VYHLÍDCE u dětského hřiště  9.40–10.00 hod.  
Kamenice  parkoviště ZA OÚ    10.05–10.25 hod.  
Skuheř   HLUBOKÁ u rybníka    10.35–10.55 hod.  
Těptín   TÁHLÁ u zvoničky    11.00–11.20 hod.  
Ládví   LOVECKÁ u bývalé prodejny   11.30–11.50 hod.  
Ládeves  u Vejmelků č. p. 251    11.30–11.50 hod 
 

patří sem: olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché články, 
monočlánky, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače  

nepatří sem: stavební suť, pneumatiky, lepenky, železo (sporáky, bojlery), linolea, 
koberce  

POZOR!! 

nejsou odebírány!!! televizory, lednice, vysavače, monitory, drobné 
elektrospotřebiče - tyto je možné celoročně ZDARMA odevzdat ve sběrném 

dvoře 

 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

v neděli 4. října 2020 od 8:00 do 12:00 
 

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajistila možnost likvidovat 
bezplatně velkoobjemový odpad občanů ve sběrném dvoře. 

patří sem: starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, 
kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní.  

nepatří sem: komunální odpad směs tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, 
elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky.  

 

Podzimní svoz bioodpadu  
31. 10. a 7. 11. 2020 od 09:00-13:00 hodin 

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. 

Kontejnery budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená 

osoba bude dohlížet na ukládání bioodpadu.  

Do kontejnerů patří pouze biologicky rozložitelný odpad vznikající při údržbě zahrad např.: 

listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů.. 

31.10.2020 07.11.2020

Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny

Štiřín - Šípková

Štiřín - Šalvějová

Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)

Olešovice Okružní (u rybníčka)

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)

Korunní (u separačního stanoviště)

K Čističce (odbočka k ČOV)

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)

Krajní (u Korálové)

Hluboká (u separačního stanoviště)

Táhlá (u separačního stanoviště)

Jílovská (bus směr Jílové)

Lovecká (u bývalého obchodu)

Lýková ( u sepračního stanoviště)

Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)

Kuklík (v zatáčce)

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

Štiřín

 

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz . 

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé 

straně při výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. 

Uložení bioodpadu pro domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za 

osobní automobil. 

         Odbor správy majetku 

http://www.obeckamenice.cz/
http://www.kompostarnazelivec.cz/

