VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD A ŽELEZO
Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a železo je možné uložit na sběrné místo u ČOV v
Malenicích do přistaveného kontejneru v předem určené provozní době.
Provozní doba je od března do listopadu vždy druhou sobotu v měsíci v době od 9.00 – 11.00 hod.
Kdo má zájem, může velkoobjemový a nebezpečný odpad vozit i do Sběrného dvora ve Volyni (v
Červeném mlýně). Po předložení občanského průkazu je uložení odpadu pro občany obce Malenice
zdarma.

Provozní doba Sběrného dvora ve Volyni (Slovenská ulice 762):
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota sudá:

8.00 – 11.00
8.00 – 12.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 12.00 hod.

12.00 – 14.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.

BIOODPAD
Obec Malenice zakoupila 4 ks kovových kontejnerů na ukládání BIOODPADU.
Od 1. 4. 2017 bude zahájen svoz bioodpadu pro občany z Malenic. V katastru obce byly v ulici
V Potocích, Ve Struhách, K Hamru a V Chalupách umístěny kontejnery pro ukládání bioodpadu.
Do těchto kontejnerů lze ukládat pouze ovocné a zeleninové odpady včetně citrusových plodů, listí,
drobné drcené větve o délce max. 100 cm a tloušťce do 6 cm, trávu a běžné druhy plevele, piliny,
hobliny, kůru. Prosíme občany, aby udržovali okolo kontejnerů pořádek a bioodpady ukládaly pouze do
těchto kontejnerů.

Biologický odpad mohou občané odvážet také na skládku ve Volyni.
Provozní doba kompostárny biologického odpadu ve Volyni (v prostoru bývalé skládky):
Otevřeno od 1. 4. do 30. 11. ve dnech:
Úterý a Čtvrtek:
9.00 – 12.00
14.00 – 17.00 hod.
Sobota:
8.00 – 12.00 hod.

STAVEBNÍ SUŤ
K uložení stavebních sutí mohou občané využít kamenolom Volyně (Černětice).
Možnost uložení zeminy, hlušiny, betonu, železobetonu, asfaltu a kameniva. Cena za 1 tunu činí cca 100,- až
140,- Kč.
Kontakt na výkonného ředitele společnosti: Petr Pinďák, tel. +420 606 694 777, www.kamenolomvolyne.cz

