
Harmonogram přistavení 
velkokapacitních kontejnerů  

v dubnu a v září 2020 
 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu a 
září dle níže uvedeného rozpisu a to od 16 do 18 hodin. V 
případě naplnění odjíždí dříve.   
Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase 
přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa 
svozu předem, ani dodatečně. 
Ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako 
vytváření černé skládky.  
Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební 
suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil, směsný 
komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad (trávu, listí, 
ovoce, větve).  
Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho 
městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na 
zneškodnění odpadů. 
 
Duben 2020 
 

datum stanoviště počet 
kusů 

pořadové 
číslo 

1. 4. 2020 Lažánky u hřiště 1 1 

 Lažánky, Márovky  1 2 

 
Září 2020 
 

datum stanoviště počet 
kusů 

pořadové 
číslo 

1. 9. 2020 Lažánky u hasičky 1 1 

 Lažánky, Kamnárna (komunikace ke 
hřbitovu - začátek) 

1 2 

 
 



Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také 
využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v 
Horní Lhotě a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní 
dobu od úterka do čtvrtka od 10 – 17 hod., v pátek od 10 – 18 
hod. a v sobotu od 8 – 12 hod.. Obě SSO slouží zároveň i jako 
místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: 
1.velké domácí spotřebiče (ledničky, mražáky, pračky, sušičky 
....) 
2.malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy 
....) 
3.zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 
(Počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony ....) 
4.spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, 
hudební nástroje .....) 
5.osvětlovací zařízení (žárovky, trubicové a úsporné zářivky i 
výbojky ....) 
6.elektrické a a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní 
technika ....) 
7.hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, 
počítače pro sport .....) 
 
SSO Horní Lhota - 728843790 
SSO na ul. Na Brankách - 608 474 097 
 
Odbor KOM 
 

 

 
 
 
 
 


