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Harmonogram
jesenného upratovania v meste Humenné v roku 2012

V súvislosti so zabezpečením jesenného upratovania v meste Humenné, Technické
služby mesta Humenné sa budú riadiť následovným harmonogramom.

Termín akcie 12. 10. - 30. 10. 2012
1. Rozsah činností
- čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov,
- upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s
užívateľmi bytov a domov,
- údržba trávnatých plôch,
- odstraňovanie divokých skládok odpadu a nepotrebného materiálu z ver. priestranstiev
mesta,
- čistenie cintorína
2. Propagácia akcie
- spravodajstvo HNTV
- Podvihorlatské noviny
- Noviny Pod Vihorlatom
- Humenský korzár
3. Materiálno-technické zabezpečenie
Technické služby zabezpečia mechanizmy na odvoz odpadu školám, z bytových
a rodinných domov, z parkov a verejných priestranstiev. Počas jesenného upratovania budú
Technickými službami pre činnosti súvisiace s odvozom odpadu a čistením mesta vyčlenené
mechanizmy:
- 2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov,
- 1 auto na odvoz veľkoobjemových kontajnerov,
- 1 multikara na zber drobného odpadu,
- v prípade potreby sa vyčlenia ďalšie mechanizmy.
4. Rozpis jesenného upratovania
Činnosti súvisiace s jesenným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami
Technických služieb, obyvateľmi mesta - majiteľmi rodinných domov a v spolupráci
s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády a drobnými obecnými
službami pod vedením koordinátora.

Stanoviská rozmiestnenia 7 m3 kontajnerov na jesenné upratovanie:
Dátum
pristavenia
kontajnera
12. 10. 2012
16. 10. 2012

19. 10. 2012
23. 10. 2012
26. 10. 2012

Dátum
odvozu a
Lokalita
premiestnenie
kontajnera
Osloboditeľov mlyn, Fuč. sady, Jil. sady, Orechová pri č. 32 a č. 16, Lipová (pri zdrav.
16. 10. 2012
škole), Sadová, Hrnčiarska 8-12, Ševčenkova 10,
Družstevná 1469, Pugačevova-Čsl.armády, Pugačevova pri č.8, Štúrova výmenik,
19. 10. 2012
Sídl.Poľana parčik, Sídl.Poľana-Lieskova, Kudlovská zvonica, Kudlovská točňa,
Liesková, Záhradná
Gaštanová CO, Gaštanová pri 110, Starinská pod obchod, Starinská točňa, Agátová,
23. 10. 2012
Budovateľská, Suchý jarok, J.Kráľa, Domašanská,
Sov. hrdinov, Kalininova-Jánošikova, Gagarinova, Brestovská, Pod lesom, Košická
26. 10. 2012
MHD, Jasenovská, Jasenovská pri 105, Na Podskalku
Gorkého H-5, Laborecká 23, Třebíčska 14-15, Čapajevova-Vaľaškovská, Kukučínova,
30. 10. 2012
Poľná záhradkári, Tyršova

Termín ukončenia jesenného upratovania 30. 10. 2012.
Technické služby mesta Humenné vyzývajú základné a stredné odborné školy,
aby sa zapojili do jesenného upratovania 2012.
Bližšie informácie na nižšie uvedených číslach:
775 43 56, 0903 272 406 - prevádzka komunálneho odpadu – pristavenie a odvoz 7 m3
kontajnery, resp. ďalšie pristavenia 7 m3 kontajnerov v rámci
termínu.
788 00 51, 0903 272 408 - prevádzka verejnej zelene – poskytnutie mechanizmov na odvoz
vyhrabaného lístia, trávy a konárov.
775 50 20, 0903 272 415 – sekretariát TS
Veľkoobjemové kontajnery pristavené na vyššie uvedených miestach sú prístupné
všetkým občanom mesta Humenné.
Upozorňujeme občanov, aby do veľkoobjemových kontajnerov nedávali konáre,
lístie, vyhrabanú trávu, nebezpečný odpad a stavebný odpad.
Vyradené elektronické zariadenia, akumulátory a batérie a odpadové oleje
z motorových vozidiel môžu občania mesta priniesť do Technických služieb, Sninská 27,
Humenné bezplatne.
V Humennom 1. 10. 2012

Ing. Milan Kuruc
riaditeľ Technických služieb
mesta Humenné

