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OBEC 

HŘENSKO, JETŘICHOVICE, SRBSKÁ KAMENICE 
 

ve spolupráci s Technickými službami Děčín a.s. provedou BEZPLATNÝ 
 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH  
ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

V sobotu 2. října 2021  
Hřensko 

Nábřeží u autobusové zastávky ....................................................................................... 7:30 – 7:45 
„Ohrada“ ........................................................................................................................ 7:50 – 8:30 
U autobusové zastávky „Hřensko střed“ ......................................................................... 8:35 – 8:45 
Horní Hřensko – u paneláků ............................................................................................ 8:55 – 9:05 
Mezná – autobusová zastávka ........................................................................................ 9:20 – 9:35 
Mezní louka – parkoviště za hotelem .............................................................................. 9:45 – 10:00 
 
Jetřichovice 

Vysoká Lípa – „U Loupežáku“ .......................................................................................... 10:10 – 10:25 
Vysoká Lípa – „Hotel Lípa“ .............................................................................................. 10:30 – 10:50 
Jetřichovice – „parkoviště u altánku“ .............................................................................. 10:55 – 11:30 
Jetřichovice – „u pražáků“ .............................................................................................. 11:35 – 11:45 
Rynartice – zastávka ČSAD .............................................................................................. 11:50 – 12:00 
Jetřichovice „u křížku“ .................................................................................................... 12:05 – 12:15 
Jetřichovice – „u louže“ .................................................................................................. 12:20 – 12:25 
Všemily – „u hospody“.................................................................................................... 12:30 – 12:40 
Všemily – „u č.p. 30 – Karel Slivka“ ................................................................................. 12:45 – 13:00 
 
Srbská Kamenice 

Srbská Kamenice – u pošty.............................................................................................. 13:05 – 13:25 
Srbská Kamenice – „U PILY“, křižovatka na Českou Kamenici ........................................... 13:30 – 13:45 

 
Co lze odevzdávat ?  
Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další 
chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, znečištěné textilie, autobaterie, 
vybité baterie (monočlánky, tužkové baterie..), zářivky, lednice, televize,…… 
Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, pneumatiky pouze osobní bez 
disku! 

!!! POZOR !!! 
Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní a 

traktorové, heliové bomby, plynové bomby, bomby na sváření, vyřazené léky!!! 
Odpady nelze na stanovištích volně odkládat. 
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