
DOPRAVA 

Doprava je zajištěna prostřednictvím MHD dle trojdohody mezi Městem Valašským 

Meziříčím, Obcí Krhová a Obcí Poličná a to v nezměněné podobě dle jízdního řádu. 

Přepravní a tarifní podmínky zůstávají taktéž nezměněny.  

 

TECHNICKÉ SLUŽBY 

1) Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice)  

je zajišťován 1x týdně vždy v pátek 

 

2) Pytlový svoz PET lahví (žluté pytle na plasty) 

je zajišťován vždy první pátek v měsíci 

 

3) Separovaný odpad (nádoby pro tříděný odpad - u kapličky, u bytovek a na 

Hrádkách) 

PLAST  vývoz 1x týdně 

SKLO  vývoz 1x 28 dní 

PAPÍR  vývoz 1x týdně 

 

4) Sběrný dvůr 

Obec Krhová má smluvně zajištěné služby sběrného dvora ve Valašském Meziříčí 

na ulici M. Alše 833, tel. 571 611 625 

 

Provozní doba: pondělí – sobota od 7.00 – 17.00 hod.  

 

Pro obyvatele s trvalým bydlištěm v obci Krhová jsou tyto služby bezplatné, 

vyjma následujících odpadů, které musí občané hradit dle platného ceníku: 

-směsné stavební a demoliční odpady  

-izolační materiály s obsahem azbestu – eternit  

-stavební materiály s obsahem azbestu  

-izolační materiály (asfaltová lepenka, skelná vata apod.)  

 

 

 



Přistavení velkoobjemových kontejnerů  

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve dnech: 

čtvrtek 21.3.2013 – pátek 22.3.2013 
 
Místa přistavení velkoobjemových kontejnerů:  
- u bytovek za tratí 
- u pošty 
- Pod Kameněm uprostřed 
- u bytovek – horní konec za obchodem Hruška 
- u bytovek na Hrádkách 

 
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit 
do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné 
odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.) 
železný šrot a bioodpad. 

 
 

Kontejnery na nebezpečný odpad  

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu od obyvatel Krhové budou přistaveny 
speciální kontejnery ve dnech: 
 

Za obchodem Hruška  21.3.2013   v době od 9.00 do 16.00 hod. 
Pod poštou    21.3.2013  v době od 9.00 do 16.00 hod. 
 
 
 

RAJÓNOVÁ OČISTA  

Úkolem jarní rajónové očisty obce je očištění komunikací a chodníků po zimní údržbě 
komunikací a naplavenin při krajnici místních komunikací. A tím zlepšit životní prostředí 
v obci. 
 
Bude umístěno přenosné dopravní značení s vyznačenou dobou a termínem čistění. 
Přenosné dopravní značení bude na jednotlivých komunikacích umístěno 7 dnů před 
rajónovým čištěním.  
 

Rajónová očista bude prováděna ve dnech: 

sobota 23.3.2013 – neděle 24.3.2013  


