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Oblast č.

Masarykovo náměstí, Břežanova ul., Husova ul.,Tylova ul.

Masné krámy, ul.Petra Voka, Krčínova ul., Rožmberská ul.,

Valy, Trocnovské náměstí, Žižkovo náměstí, Hradební ul.,

Zámek, Dukelská ul., Chelčického ul., Havlíčkova ul.,

Přemyslova ul. 1. část (od výpusti až k Budovcově ul.),

Budovcova ul., Palackého náměstí, Sokolská ul.

Mlýnská ul., Vodárenská ul., Lesní ul., Kyralova ul.,

Zahradní ul., ul. Pod kopečkem, ul. Na kopečku, 

U Petra a Pavla, Holičky

Přemyslova ul.2. část (od Budovcovy ul.k sídlišti Hliník)

sídliště Hliník, Táboritská ul., Nádražní ul., ul. Za nádražím,

Sídliště (Čína), Rybářská ul., Lázeňská ul.,ul. U Světa,

Sportovní ulice, Světská hráz, Sádecká ul., Novohradská ul

Nová ul., Větrná ul., Luční ul.

Daskabát, Hybešova ul., Heřmánkova ul., Ořechová ul., 

Líbalova ul., U Francouzů, Souběžná ul., Budějovická ul.,

Šustova ul., Komenského ul., Polní ul., ul. B. Němcové,

Třebízského ul., ul. Svobody, ul. Na Rybníčku

ul.Čs armády, ul. Šmeralova

Jablonského ul., Seifertova ul., Jiráskova ul., ul. Sv. Čecha,

Riegrova ul., ul. U cihelny, Jeronýmova ul., Klofáčova ul.,

ul. Na sadech, ul. Na chmelnici, Lidická ul., Vrchlického ul.,

ul. U Barborky, Libušina ul., Jateční ul., Krokova ul.,

Tyršova ul.

5.4.2019 Branná

12.4.2019 Přeseka

15.4.2019 Břilice

17.4.2019 Stará a Nová Hlina
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Datum svozu Seznam ulic

Technické služby Třeboň, s.r.o.  Tel : +420 384 722 300 IČ: 62502735

1 1.4.2019

2 3.4.2019

3 8.4.2019

4 10.4.2019

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude svozový den v dané lokalitě zrušen. Náhradní 

termín bude zveřejněn na www stránkách Technických služeb Třeboň,s.r.o.
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Vážení občané, zasíláme Vám informační leták.

Provozní doba sběrového dvora :

Pondělí zavřeno Čtvrtek 7:00 - 10:45 a 11:30 - 15:45

Úterý 7:00 - 10:45 a 11:30 - 15:45 Pátek 7:00 - 10:45 a 11:30 - 17:45

Středa 7:00 - 10:45 a 11:30 - 15:45 Sobota 7:00 - 11:15

Neděle zavřeno

Děkuji za pochopení a spolupráci Za Technické služby Třeboň s.r.o

www.ts-trebon.cz

INFO

Patří sem:

Nepatří sem:

Jakýkoliv stavební odpad, domovní odpad z domácností, zdravotnický odpad (léky, jehly                    

a stříkačky, použité obvazy, pleny apod). Stavební odpad můžete zdarma odložit na Sběrovém 

dvoře v Rybářské ulici.

Dřevěný odpad ze zahrad - větve, částí kmenů stromů, ořezané keře apod., objemný odpad 

(nábytek a jiné větší vybavení domácností), vyřazené elektrospotřebiče, nebezpečný odpad                       

v uzavřených nádobách. 

V měsíci dubnu se uskuteční ve městě Třeboni a jeho místních částech jarní

 svoz odpadu. Při odkládání odpadu žádáme o třídění odpadu po skupinách. Usnadníte                                   

a urychlíte tím naši práci.                                                                                                                     

Děkujeme.

Důležité upozornění
Odpad k odvozu můžete připravit na ulici maximálně jeden den před stanoveným termínem svozu.            

V případě, že by lhůta k vystavení odpadu byla překročena, lze tento odpad připravený k odvozu 

kvalifikovat jako založení černé skládky,se všemi následujícími sankcemi. Stejně bude postupováno                

i v případě odložení stavebního odpadu a komunálního odpadu z domácností.

Krátké připomenutí toho co lze do svozu zahrnout a co nikoliv

Nestihnete-li využít této služby, máte možnost přivézt odpad do sběrového dvora v Rybářské ulici.

Petr Tětek

jednatel
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