
JARNÍ ODPADOVÉ DNY 
 OZNÁMENÍ M ĚSTSKÉHO ÚŘADU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ 

o organizaci svozu odpadu  
 

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU 
 

pořádá sbor dobrovolných hasičů v Týništi nad orlicí  
 

Termín:  22. 4. 2017 (sobota) od 8.00 hodin 
 
Sbírané druhy: železo, neželezné kovy, staré autobaterie. Sbírat se nebudou: sporáky, kamna se 

šamotem, bojlery. 
 
Organizace svozu:  Kovový odpad připravte před své domy nejlépe v sobotu ráno, kde si ho 

převezmeme. Sběr bude prováděn ve Štěpánovsku, Petrovicích a v Týništi nad 
Orlicí. 

 
Prosíme občany, aby připravený sběr nepředávali nikomu jinému, než místním 
hasičům, kteří budou provádět sběr. Všem dárcům děkujeme. 

 

DROBNÝ CHEMICKÝ ODPAD A ELEKTROZA ŘÍZENÍ 
 

Svoz tohoto odpadu v Týništi nad Orlicí již nebude prováděn. Občané města mají 
možnost tyto odpady odkládat na sběrný dvůr. 

 
Sběrný dvůr Služeb města Týniště nad Orlicí má otvírací dobu každé pondělí a středu od 12.00 do 

17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Sběrný dvůr byl modernizován, a každý občan s právem 
ukládat zde odpady dostane přidělený čip (viz Pokyny a pravidla přidělování čipů pro využití sběrného dvora 
v Týništi nad Orlicí, tyto pokyny jsou dostupné na sběrném dvoře, nebo na webové adrese: www.tyniste.cz v 
záložce aktuality). 
 

Bioodpad a dřevní zbytky z prořezů a kácení dřevin mohou občané odevzdat na sběrné místo pod 
Mírovým náměstím u obchvatu, každé úterý od 13.00 do 17.00 a každou sobotu od 8.00 do 12.00, toto 
sběrné místo je provozováno do konce listopadu. 

 
Upozorňujeme občany na možnost odkládání všech druhů baterií používaných v domácnostech. 

Baterie je možno uložit na chodbě Městského úřadu v Týništi nad Orlicí v přízemí nebo na Sběrném dvoře 
ve Službách města Týniště nad Orlicí. 

 
 Dále prosíme, využívejte sběrná místa tříděných odpadů zřízených na území města, kde je do 

určených nádob možné uložit: barevné a bílé sklo, papír, plasty, kovy, drobné elektrospotřebiče i obnošený 
textil. Tříděním odpadů se šetří nejen peníze města, ale i peníze každého občana a také se zlepšuje stav 
životního prostředí. 
 
 
 
Městský úřad Týniště n. Orl.                                                             Služby města Týniště n. Orl.        


