Velkoobjemové kontejnery:
Statutární město Liberec nabízí svým občanům již několik let nadstandardní a bezplatnou
službu, která spočívá v přistavení velkoobjemových
kontejnerů (VOK) ve vybraných ulicích města. Vzhledem
k velikosti našeho města, počtu ulic a finanční náročnosti
celé akce však není možné umístit tyto nádoby na
velkoobjemový odpad do všech ulic. Místa přistavení
VOK se snažíme pravidelně střídat tak, aby se v co možná
nejkratším časovém horizontu dostalo postupně na všechny
občany.
Bližší informace o umístění VOK, datu přistavení apod.
dostávají občané města Liberce pravidelně ještě před zahájením samotné akce formou letáku
do svých schránek.

Deratizace: Jaro, podzim-změna
Pravidelnou činností, kterou zajišťuje odbor komunálních služeb, je deratizace potkanů. Tato
akce probíhá vždy dvakrát ročně a to na jaře a na podzim. Deratizační zásahy jsou prováděny
na veřejných prostranstvích Statutárního města Liberce. K této akci se
připojují také Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v plném
rozsahu. Práce jsou prováděny dle standardní metodiky DDD
(dezinfekce, dezinsekce, deratizace) a jsou použity přípravky schválené
hlavním hygienikem ČR.

Výběr textilu:
Jednou z činností odboru komunálních služeb je i zajištění sběru, výběru textilu formou
speciálních kontejnerů. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem občanům města Liberce
za účast na tomto projektu, díky němuž se daří snížit množství komunálního odpadu
v běžných nádobách.
Textil, který se do těchto nádob vhazuje, nesmí být
znečištěný a musí být zabalen do pytle či PE tašky . Do
tohoto kontejneru patří použitý a nepotřebný textil ( např.:
ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil,
ubrusy, párovaná obuv atd.) a naopak sem nepatří :
koberce, matrace, molitan a znečištěné textílie. Tyto
informace jsou uvedeny též přímo na kontejnerech na textil,
včetně telefonního čísla, na které může občan zavolat
kdykoliv bude kontejner přeplněn ( standartně je svážen
nejméně 1x týdně).

Kontejnery na textil naleznete na těchto místech:
1. Polní ulice – za Kauflandem
2. Hlávkova ulice – parkoviště za „hokejkou“
3. Náměstí Míru – Ruprechtice
4. Švermova ulice – pod prodejnou Cyklosport Kerda
5. Gagarinova ulice – u výměníku
6. Ulice Za Humny – Doubí
7. Česká ulice – Vesec u autobusové zastávky
8. Dobiášova ulice – u podchodu
9. Soukenická ulice – sídliště Broumovská
10. Olbrachtova ulice – pod OD LUNA
11. Růžodolská křižovatka Cyrila a Metoděje – Růžodol
12. Jáchymovská u č.p. 276 – Františkov
13. Volgogradská křižovatka Na Bojišti
14. Erbenova křižovatka Hanácká
15. Puchmajerova křižovatka Brněnská
16. Červeného u č.p. 609 – Rochlice
17. Dvorská ulice (u Centrumu) – Králův Háj
18. Alšova křižovatka Březová Alej
19. Horská křižovatka Božích Bojovníků
20. Třešňová křižovatka Nové Pavlovice
21. Sokolovské náměstí

