JARNÉ UPRATOVANIE
I N F O R M Á C I A občanom mesta Nemšová, právnickým a fyzickým osobám, organizáciám,
spoločenstvám, občianskym združeniam pôsobiacim v Nemšovej
___________________________________________________________________
Vážení občania!

Každoročne s príchodom jarných dní Mestský úrad Nemšová v spolupráci s Verejno-prospešnými službami m.p.o. organizuje
práce jarného upratovania.
Vážení občania, podnikatelia, vedúci obchodných a prevádzkových zariadení, vedenie Vetropacku a.s. a PD Vlára, velitelia
VÚ, predsedovia bytových spoločenstiev, obraciame sa na Vás s „výzvou o účasť na prácach jarného upratovania“, ktoré sa
uskutoční

v Ľuborči, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade v piatok 20. a sobotu 21.marca 2015
v Nemšovej v piatok 27. a sobotu 28. marca 2015
Čistia sa verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie
prevádzok, škôl, cintorínov. Organizácie čistia vybrané úseky aj v extraviláne, prístupové komunikácie
a podobne.
Obraciame sa na všetkých občanov mesta a spoločenstvá, aby sa zúčastnili prác jarného
upratovania, vyhrabávania a čistenia trávnikov, chodníkov, priestranstiev ako aj čistenia okolia smetných
boxov.
Ďalej sa obraciame na občanov, ktorí majú na miestnych cintorínoch
hroby svojich zosnulých, aby ich očistili od suchých kvetov a starších
vencov.
Veľkoobjemový odpad
staré chladničky, práčky, sporáky, televízory, železný šrot, starý rozobratý nábytok vyložte pred
svoje rodinné domy v piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v sobotu od 7,00 hod. do 12, 00
hod. kedy ich pracovníci VPS budú zbierať. V prípade, že nábytok ako skrine a sedacie
súpravy nebudú rozobraté, nebudú ani odvezené !!!
Nebezpečný odpad
vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od
prípravkov na ochranu rastlín, farieb taktiež vyložte pred svoje
rodinné domy.
Okrem pracovníkov Verejnoprospešných služieb bude elektroodpad zberať firma Ekofimm,
s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. Vozidlo je označené logom firmy EKOFIMM. Iné firmy, alebo
osoby nesmú zberať počas jarného upratovania akýkoľvek odpad.
Zber konárov
Dňa 18. marca v častiach Ľuborča, Kľúčove a
Trenčianska Závada a 19. marca v časti
Nemšová sa uskutoční zber konárov z jarného rezu stromov a kríkov od
rodinných domov. Žiadame občanov, ktorý nemajú možnosť individuálneho
odvozu konárov do kompostárne na ulici Gorkého v Ľuborči a využijú službu
mesta, aby konáre upravili na približne 1 meter dĺžky, zviazali do zväzkov
primeranej veľkosti na ručnú manipuláciu a vyložili pred svoje rodinné domy
spôsobom neohrozujúcim bezpečnosť do 7. hodiny dňa zberu. Zber bude
začínať po 8. hodine a po každej ulici pracovníci VPS pôjdu len jeden krát.
Žiadame občanov, aby po zbere konárov vyčistili chodníky od drobných
zvyškov bioodpadu.
STAVEBNÁ SUŤ A KOMUNÁLNY ODPAD SA NEZBIERAJÚ!!!
Vážení spoluobčania, veríme, že si nájdete čas a aktívne sa zúčastnite na prácach jarného upratovania.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia bude termín prác jarného upratovania upravený.
Bližšie informácie Vám poskytneme na Mestskom úrade v Nemšovej, alebo na Verejno-prospešných službách mesta
Nemšová.
Ing. František Bagin, primátor mesta

