Aktuality
Harmonogram pytlového svozu papíru a plastu pro rok 2022
Vážení občané, město Uherské Hradiště pokračuje v projektu pytlového svozu papíru a plastu v městských
částech Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice a Rybárny (s převahou zástavby rodinnými domy). Jedná
se pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu.
Celý článek 28. prosinec 2021

Město opět přistaví velkoobjemové kontejnery
Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek,
bude od 29. 3. do 4. 4. přistaven do Rybáren, Jarošova, Sadů, Vések a Míkovic velkoobjemový kontejner na
bio odpad.
Celý článek 23. březen 2021

Mimořádná změna termínu svozu odpadu v Míkovicích a Uherském Hradišti
Vážení občané, z důvodu poruchy na svozovém autě bude tento týden posunutý svoz komunálních a bio
odpadů v Míkovicích a v Uherském Hradišti o jeden den.
Celý článek 6. leden 2021

Oleje z kuchyně občané zodpovědně vyhazují, ale v nádobách na olej někdy
končí i sklo
Možnost zbavit se pohodlně upotřebeného oleje nebo tuků z kuchyně dostali občané Uherského Hradiště
před více než rokem. Radnice nechala napříč městem rozmístit speciální zelené nádoby, kam je možné olej
ukládat. Lidé možnost jak se zbavit olejů z vaření přivítali a hodně jí využívají, přesto má sběr ještě rezervy.
Nejčastěji si občané pletou nádoby na sběr olejů s těmi, kam se hází sklo.
Celý článek 30. leden 2020
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Pytlový svoz plastů 2020 - aktualizováno
Město Uherské Hradiště bude v rámci zkvalitnění služeb občanům také letos pokračovat v projektu
pytlového svozu plastů v městských částech Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice a Rybárny (s
převahou zástavby rodinnými domy). Jedná se pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru
tříděného odpadu. Cílem pytlového svozu je pomoci obyvatelům vyseparovat co možná největší množství
plastů z komunálního odpadu a umožnit jim plasty třídit v pohodlí domova.
Celý článek 15. leden 2020

Zveřejněno 31. říjen 2019, aktualizováno 30. prosinec 2019, vytištěno 19. srpen 2022
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