
Vážení občané, předkládáme Vám informace,  

týkající se připravovaného TŘÍDĚNÍ BIOODPADU Z DOMÁCNOSTÍ.  

V následujících dvou týdnech Vám bude dodána nádoba na odkládání bioodpadu – jako nepotřebné biologicky rozložitelné 

hmoty výhradně rostlinného původu. Tato nádoba Vám bude na základě přiložené smlouvy zdarma zapůjčena na dobu 5-ti let.  

ŘÍKÁTE SI, co s popelnicí za těch 5 let? 

V závislosti na tou dobou platné legislativě budeme reagovat; tak jako nyní reagujeme poskytnutím těchto nádob pro plnění 

povinnosti obce podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. V každém případě ji bude možné vrátit, možná Vám 

bude ponechána bezplatně k dalšímu užívání. Zavčas Vám dáme vědět.  

NEVÍTE, co byste do takové popelnice dávali? 

Především rostlinné zbytky ze zahrádek, pokosenou trávu, krátce nastříhané větvičky z ořezu stromů, keřů, 

révy, vytrhané plevele, pohrabané listí, kůru, hobliny… Ale také rostlinné zbytky z domácností, jako jsou 

slupky brambor, jablek, mandarinek a veškerého jiného ovoce či zeleniny. Kromě toho také zbytky pečiva, i 

čajové sáčky a kávovou sedlinu, dokonce podestýlku býložravých mazlíčků nebo zeminu z květináčů.  

NA CO SI ALE MUSÍTE DÁT POZOR? 

Abyste nevhazovali do popelnice žhavý popel, ani jiné nevhodné odpadky. Nepatří tam zbytek oběda, pokud jste zrovna neměli 

zeleninový salát.  Nepatří tam ani plastové pytlíky, plechovky, suť či kamení. Zkrátka nic, z čeho bychom kompost pro naši 

nebo Vaši zahrádku opravdu nevyrobili.  

OBÁVÁTE SE, že to bude pěkně „cítit“? 

Bát se nemusíte, svážet budeme každých 14 dní, dle přiloženého harmonogramu svozu odpadů (viz zadní 

strana). Navíc se jedná se o plastovou popelnici speciální konstrukce k tomuto účelu vyrobenou. Má dvojité 

dno, spoustu odvětrávacích otvorů, pevné víko. Navíc kolečka pro lepší manipulaci.  

MÁTE DOJEM, že je to zbytečné? 

Není. Argumenty jsou ekonomické a ekologické.  

Nyní obec zaplatí za každou tunu uloženou na skládce 1489 Kč. Průměrně každý občan v roce 2015 vyprodukoval 218 kg 

směsného odpadu. Což jen za skládkování stálo 324 Kč. Když každý z nás vytřídí třeba jen kilo 

slupek a ohryzků za týden, uspoří tím 77 Kč. Možná je to málo, ale při 1835 obyvatelích už je to 

přes 140 000 Kč ročně. Uznejte, že to už není málo.  

Přemýšlíte-li ekologicky, pak jistě víte, že co přijde do těchto nádob, bude v kompostárně 

zpracováno a v podobě kompostu vráceno zpět do půdy.  

ZVAŽUJETE, že by to chtělo ještě další odpadkový koš domů? 

Zřejmě ano. Možností je spousta. Od běžných plastových kbelíků s víkem až po důmyslné systémy s kompostovatelnými sáčky.   

UŽ MÁTE DOMA ZAŘÍZENO TŘÍDĚNÍ BIOODPADU I BEZ POPELNICE? 

Pak nezbývá, než Vám gratulovat a poděkovat. A dávat Vás příkladem.  

NAPADÁ VÁS JEŠTĚ NĚCO? 

Zeptejte se nás. Obracet se můžete na referentku životního prostředí, komisi pro 

životní prostředí, vedení obce, obecní úřad či svozovou firmu pana Klíčníka.  

A JEŠTĚ NĚCO, na podzim si přijďte pro kompost na vylepšení zahrádky. Co nám zbyde, použijeme na plochy zeleně.  

 

Smlouvu prosím vyplňte svými údaji a ponechejte připravenou, jeden z originálů zůstává Vám, druhý originál převezmou 

pracovníci, kteří Vám nádobu přivezou a zařadí do evidence.  

*V případě sdružení vlastníků jednotek vyřizuje předseda sdružení. 

**Pozn. Popelnici si můžete vyzvednout také ve sběrném dvoře v sobotu mezi 9. a 11. hod, bude Vám vydána oproti Vámi podepsané smlouvě.  
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Následující měsíce budou upřesněny a zveřejněny 

                                

  
DRUH ODPADU INTERVAL SVOZU 

          

 
  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD TÝDENNÍ 

ZÁVAZNÝ TERMÍN 

 
  BIOODPAD 2-TÝDENNÍ 

 
  PAPÍR TÝDENNÍ 

          

 
  PLAST TÝDENNÍ 

          

 
  KOV 2-MĚSÍČNÍ 

MŮŽE BÝT PŘESUNUTO NA JINÝ DEN 

 
  SKLO MĚSÍČNÍ 


