
 

 

SBĚROVÝ  DEN 
 

Dne 13. dubna 2019 v sobotu proběhne v našem městě sběr 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 
Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, 

vyjeté oleje, olověné akumulátory, olejové a vzduchové filtry, brzdové kapaliny 

 

Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,                      

elektronické nářadí, hračky, sporáky, svítidla apod. 

 

Velkoobjemové odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahové krytiny, 

umyvadla, bedny, lyže, kovové odpady. 

 
 

Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ 

pracovníkům  firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou. 
 

 
Odpad neskladujte v předstihu na stanovištích, ale předejte pracovníkům firmy. 

 

MĚSTO   CHRASTAVA 
 

 

Střelecký vrch    prostor před vjezdem do sídliště od   8 00 hod. do       900 hod. 

Bílokostelecká   u DPS 910  hod. 940 hod. 

Nádražní          parkoviště pod dálničním mostem 950 hod. 1020 hod. 

Andělská Hora   náves 1030 hod. 1100 hod. 

Andělohorská    hostinec u Marušků 1110 hod. 1130 hod. 

Na Hůrce           Vzduchotechnik 1140 hod. 1200 hod. 

Lipová               u kontejnerů na tříděný odpad 1210 hod. 1240 hod. 
 



 

 

SBĚROVÝ  DEN 
 

Dne 14. dubna 2019 v neděli proběhne v našem městě sběr 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 
Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, 

vyjeté oleje, olověné akumulátory, olejové a vzduchové filtry, brzdové kapaliny 

 

Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,                      

elektronické nářadí, hračky, sporáky, svítidla apod. 

 

Velkoobjemové odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahové krytiny, 

umyvadla, bedny, lyže , kovové odpady. 

 
 

Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ 

pracovníkům  firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou. 
 

 
Odpad neskladujte v předstihu na stanovištích, ale předejte OSOBNĚ 

 

MĚSTO   CHRASTAVA 
 

 

Dolní Vítkov         u bytovek  od  900 hod.  do930 hod. 

Horní Vítkov        křižovatka pod ZŠ u č.p. 109 940hod. 955hod. 

Richtrův vrch       křižovatka 1005 hod. 1020 hod. 

Frýdlantská             u mostu k Družstevní 1030hod. 1055 hod. 

Liberecká                 u sběrného dvora 1105hod. 1120hod. 

Turpišova   parkoviště u TJ Spartak 1130 hod. 1145hod. 
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