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UPOzORilĚilí. §voz Duo nádob

občané,

Marius Pedersen a.s. ve spolupráci s městským úřadem Košťany organizují ve Vaší lokalitě
svoz vytříděných složek komunálního odpadu (PET + eneÍn;.

V nejbližších dnech Vám bude přistavena speciální nádoba vytříděné komodity tzv. DUO
nádoba.

Takto vytříděný odpad bude svezen technikou oznaČenou SVOZ SEPAROVAr{ÉHO eneÍnU;
svoz SEPARoVANÉHo PLASTU na třídí,cí linku.

. JAKBUDOU NÁDOBYOZNAČENY?
Nádoby budou označeny samolepkou s logem spoleČnosti Marius Pedersen a.s.,
- interualem svozu 1x14 dní tj. ,,žluá svozová samolepka"
- pnpÍn X pET (do kontejneru patří .....,., do kontejneru nepatří......)

r KDY BUDOU NÁDOBYVWÁŽENY?
Svoz Separačních nádob bude zahájen od 15. B, ZOLZ.

Ve Vaší lokalitě se dnem svozu oDpADU stává STŘEDA V LIOHÉM rÝpnu.
V,ývoz nádob se koná od 6,00 do 22,00hod. Pokud nádoba nebude vyvezena v uvedeném termínu,
obraťte se na dispečink nebo reklamační oddělení naŠÍ společnosti 417 539 386, 4t7 535 9II.
Termíny svozu pro kalendářní rok 2012: i5. B.; 29, B.; 72.9,;26,9.;10. 10.; 24.I0.;7, I1,;2L
11.; 5. L2.; 19, 12.2012; Z. L 2073...

r co oo ttÁooey pnrŘÍ, co oo t{Áooev NrplrŘÍa

Marius Pedersen a.s.
Provozovna Teplice

Úprkova 1,415 01 Teplice

m pte plice@mariuspede rsen,cz

Papír
Je surovina

Pet lahve / Nápojovjl kartón
Jsou surovinv

Do náďobv patří Do nádobv nenalří Do nádobv natří Do nádobv neoatří
Noviny Uhlov! papír (kopírák) Plastové obaly Vícewstvé obaly

Kov-plast, papír - plast

Casopisy Voskový papír Sáčky, folie, nákupní
taškv

Sklo, papír, kovy, textil

Katalogy, telefonní
Semamy

Papír zrečištěný
potravinami

Kelímky od jogurrů a
dalších potravin (nej lépe
wmlté)

Molitan, guma, kabely

Neznečištěné papírové
sáčky

Obv azy, vložky, použité
pleny

Pet lahve od nápojů Plastové obaly znečištěné
chem. Látkami, minerální
oleie aood.

Papírové obrousky Pergamen Plastové obaly od
sootřebního zboží

Linolea a ufobky zPYC
íNovodur)

Papírová lepenka pauzovacíoaoir pěnovÝ polvstvrén

Kancelařský papír Dechtoqý papír Nápojový kartón -
tetraoak

Kartón Sklo
Knihv" sešítv.letákv Plasťy
cistv obalovr' oaoír textil

www,ma ri us pedersen.czlm ptepl ice


