Obec Mokré Lazce zahajuje 8. 8. 2011
pravidelný sběr použitého elektrozařízení pocházejícího z domácností
Kde? V obecní stodole na ulici Pavla Křížkovského.
Kdy? Každé sudé pondělí v době od 16.00 do 18.00 hodin (v den svozu popelnic).
Proč? Abychom ušetřili peníze z obecního rozpočtu za dopravu tohoto odpadu a hlavně
proto, abychom měli možnost kdykoliv odevzdat zdarma použité elektrozařízení
a nemuseli čekat půl roku na mobilní svoz odpadů.
Spotřebiče musejí být kompletní (tzn. nesmějí z nich být vymontovány některé
součástky).

Co se může odevzdávat?
-

-

-

-

-

velké domácí spotřebiče vč. chladniček (odstředivky prádla, ventilátory, sporáky,
el. trouby, vestavné trouby, elektrická topidla, elektrické radiátory, varné plotny a desky,
pračky, sušičky, myčky, všechny druhy chladicí techniky, mikrovlnné trouby, indukční
plotny...)
malé domácí spotřebiče (vysavače, mixéry, odšťavňovače, mlýnky, ventilátory, šicí
stroje, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, varné konvice, kávovary, el. nože,
el. hodiny a budíky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, holicí
strojky...)
elektrické nářadí a nástroje ( vrtačky, brusky, pily, zahradní sekačky, vibrační brusky,
hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlakové myčky, el. pájky, zařízení na svařování plastů,
horkovzdušné páječky, svařovací přístroje...)
trubicové a úsporné zářivky a výbojky (ne obyčejné žárovky)
televizory a PC monitory
výpočetní a telekomunikační technika (osobní počítače včetně procesorové jednotky,
myši a klávesnice, notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, el. psací
stroje, kapesní a stolní kalkulačky, faxy, telefony, mobilní telefony, záznamníky...)
spotřební elektronika (rádiové soupravy, radiobudíky, radiomagtnetofony,
videokamery, videorekordéry, audio-zesilovače, el. hudební nástroje...)
hračky, vybavení pro volný čas a sport (el. vláčky nebo autíčka, videohry, ruční
ovladače videoher, sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi...)

Souběžně s touto sběrnou je samozřejmě možné využívat sběrná místa na malé spotřebiče,
která jsou rozmístěna v naší obci
Ke sběru velkoobjemových a nebezpečných odpadů (např. pneumatiky, velkoobjemový
odpad, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, oleje, tuky...) bude sloužit jako dosud mobilní
sběrna, která bude k dispozici 2x ročně (nejbližší termín 10. září 2011).
Děkuji všem našim občanům, kteří třídí odpady a tím šetří nejen životní prostředí, ale
i finanční prostředky obce.
František Šteyer
starosta obce

