
 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 3. srpna 2022 

MOBILNÍ SBĚR „NEBEZPEČNÝCH“ ODPADŮ podzim 2022 

Vážená paní starostko, pane starosto,  

v termínu uvedeném v přiloženém letáku pořádáme jako obvykle mobilní svoz nebezpečných odpadů ve Vašem 

regionu, kterého se předpokládáme, vzhledem k Vaší předešlé účasti zúčastníte. 

V příloze přikládáme leták pro oznámení provádění tohoto sběru občanům vaší obce, včetně uvedení času a místa, 

kde bude sběr prováděn. 

Prosíme o potvrzení, tohoto termínu z Vaší strany bez zbytečných průtahů, abychom Vás mohli závazně 

do tohoto termínu zařadit,  

bez potvrzení mobilní sběr neproběhne !!!! 

Potvrzení prosím proveďte e-mailem na e-mail: lucie.bezvodova@fcc-group.cz  

nebo telefonicky na telefonu: +420 720 980 052   

(stačí jednou větou – např.: Potvrzujeme termín mobilního sběru nebezpečných odpadů v termínu apod.) 

V případě, že nesouhlasíte s místy, či časy přistavení mobilní sběrny, prosíme Vás o kontaktování, abychom mohli 

provést případnou korekci harmonogramu. 

V rámci mobilního sběru budou od občanů odebírány i pneumatiky (osobní a výhradně bez disku!!!). V případě, 

že máte pneumatiky nahromaděny ve Vašem sběrném místě (dvoře apod.), popř. máte povědomí o 

množství v počtu převyšující 20 ks, prosím kontaktujte nás v předstihu, pro jejich odvoz mimo režim mobilního 

sběru, jehož kapacita a termín (sobota) je koncipován primárně pro přímý odběr odpadů od občanů Vaší obce. 

Kontaktní telefon v případě jakékoliv komplikace v průběhu vlastního sběru je +420 720 980 052  !!!  

!!!    D Ů L E Ž I T É    !!! 

Při provádění mobilního sběru bychom Vás rádi požádali o přítomnost zástupce odpovědné osoby 

z úřadu, která před odjezdem mobilní sběrny potvrdí množství odebraných odpadů a tím i provedení 

vlastního sběru. Pokud tento zástupce nebude přítomen a nebude potvrzeno převzetí množství 

odebraných odpadů, nebude při případné pozdější reklamaci na odebrané množství, či provedení sběru 

možné brát zřetel.   

Děkuji Vám a jsem s pozdravem 

FCC Česká republika s r.o.                                        
Ďáblická 791 / 89 
Praha 8 – Ďáblice 
182 00 
tel.: 283 061 301      __________________________ 
fax.: 283 911 110      Bc. Lucie Bezvodová 
mobil: 720 980 052     specialista pro nakládání s odpady 
e-mail: lucie.bezvodova@fcc-group.cz,  www.fcc-group.cz  
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