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Změny v odpadovém hospodářství od 1. 1. 2020
Vážení spoluobčané,

dostáváte do rukou informační leták, ve kterém Vás chceme podrobně seznámit se změnami
v odpadovém hospodářství, které chceme zavést od 1.1.2020.
Důvodem není Vás obtěžovat a zatěžovat, ale jako mnohokrát se jedná o finance.

Zastupitelstvo odsouhlasilo cenu za odpad pro rok 2020 ve výši 576 Kč za občana. Na jednání ve
firmě EKOLA Č. Libchavy jsem získal zásadní informaci o konkrétním třídění odpadu naší obce.
Bohužel jsme mezi těmi nejhoršími. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud s tím něco neuděláme,
budeme již za 2 roky platit za odpad o cca 300 Kč na občana více a v dalších letech to bude lineárně
dále narůstat.
Věřím, že situaci plně chápete. Je to tedy na každém z nás, aby došlo ke zlepšení a budoucí úspoře
financí v každé domácnosti.
Cílem nás všech je snížit množství směsného komunálního odpadu a to tím, že budeme důsledně
třídit veškeré odpady.
Níže uvádíme detailní změny s podrobným vysvětlením.
Pavel Šisler, starosta

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU – BIO ODPAD

Nově obec zavádí od 1. 1. 2020 ukládání bio odpadu do hnědých 240 litrových nádob (popelnic). Občané si mohou
hnědou nádobu zakoupit za dotovanou cenu 500 Kč za 1 ks, a to na základě žádosti o koupi dotované nádoby na bio odpad.
Převzetí nádoby potvrdí svým podpisem na předávacím protokolu a obdrží známku, kterou bude hnědá nádoba na svoz
bio odpadu označena.
Objemný bio odpad (např. velké větve, větší množství trávy, listí, ovoce apod.) lze ukládat na sběrné místo v areálu
technické čety každé úterý od 7.00 hod. – 18.00 hod. a první sobotu v měsíci od 8.00 – 11.00 hod. (pokud svátek připadne
na tuto sobotu, sběrné místo bude otevřeno sobotu následující).

DO NÁDOB PATŘÍ

ano

• listí, tráva, plevel, drny se zeminou
• zbytky rostlin, kořeny, natě
• listy a plody zeleniny, ovoce
• seno, sláma, štěpka, hobliny a piliny
• kousky větví keřů a stromů
• ovoce a zelenina tepelně neupravené
• zbytky rostlinného původu
• čajové sáčky a kávový odpad včetně filtrů
• skořápky od vajec a ořechů

DO NÁDOB NEPATŘÍ

ne

• komunální odpad, smetky
• živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
• exkrementy zvířat
• papír, plasty, sklo, textil, kovy
• zbytky pečiva a obilovin

Svoz hnědých nádob s biologicky rozložitelným odpadem bude probíhat
26x ročně, tj. 1x za 2 týdny v průběhu celého roku 2020.
Svozový den:
čtvrtek v sudý týden - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
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PAPÍR

Papír lze ukládat do modrých nádob – velkoobjemových kontejnerů ve sběrném místě v areálu technické čety a nově
do modrých kontejnerů o objemu 1100 litrů.
DO NÁDOB PATŘÍ

ano

• noviny, časopisy, katalogy
• telefonní seznam, knihy
• neznečištěné papírové sáčky
• papírové ubrousky, sešity, letáky
• papírová lepenka, karton
• kancelářský papír,
• čisté papírové obaly od potravin a spotřebního zboží

ne

DO NÁDOB NEPATŘÍ

• uhlový papír (kopírák)
• papír znečištěný potravinami
• pleny, vložky, pergamen
• pauzovací papír, obvazy
• dehtový papír, voskový papír
• sklo, plasty, textil

Svoz papíru z kontejnerů a nádob bude probíhat operativně, podle naplněnosti nádob a kontejnerů.

PLASTY

Pro odkládání plastů a nápojových kartonů jsou určeny žluté kontejnery o objemu 1100 litrů. Nově je možné ukládat plasty
a nápojové kartony do sběrných pytlů žluté barvy s nápisem „PLASTY“. Pytle budou k dispozici zdarma na obecním
úřadě.
DO NÁDOB PATŘÍ

ano

• plastové obaly, sáčky, fólie
• nákupní tašky
• vymyté kelímky od jogurtů a jiných potravin
• plastové obaly od drogerie
• sešlápnuté PET lahve od nápojů
• nápojové kartony (tetrapaky)
• CD/DVD obaly
• strečové fólie
• pěnový polystyren

DO NÁDOB NEPATŘÍ

ne

• sklo, papír, kovy, textil
• linolea a výrobky z PVC (NOVODUR)
• molitan, guma, kabely
• videokazety
• obaly od olejů nebo silně znečištěné zbytky jídla
• plastové obaly znečištěné chemickými látkami

Svoz plastů a tetrapaků z 1100litrových nádob bude probíhat 26x ročně.
Svozový den:
středa v lichých týdnech 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
a pátek v lichých týdnech - 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51.
Pytle s plasty a tetrapaky budou sváženy 13x ročně.

Svozový den:
pátek v lichých týdnech 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
Svoz naplněných pytlů odložených před domem nebo na příslušném stanovišti
bude prováděn obdobně jako svoz popelnic s netříděným komunálním odpadem.

SKLO

Sběrná nádoba bílé barvy je určena pro odkládání čirého skla a zelená nádoba pro sklo barevné.
DO NÁDOB PATŘÍ

ano

• lahve od nápojů
• sklo bez drátěné vložky
• skleněné střepy
• skleněné obaly
(zavařovací sklenice, flakony apod.)

DO NÁDOB NEPATŘÍ

ne

• keramika, porcelán, kamenina
• žárovky, zářivky
• zrcadla
• sklo s drátěnou vložkou
• automobilová skla
• televizní obrazovky a monitory
• komunální odpad

Bílé a barevné sklo bude sváženo 13x ročně.
Svozový den:
pátek v lichých týdnech 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
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SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad je odkládán do sběrných nádob (plastových či pozinkovaných popelnic) o objemu 120 litrů
nebo 240 litrů, barva může být různá, zpravidla se jedná o barvu černou.
DO NÁDOB PATŘÍ

ano

• maso, kosti, tepelně upravený kuchyňský odpad
• smetky, popel
• hygienické pomůcky
• běžné žárovky
• čistící utěrky a houby
• keramika a porcelán
• exkrementy zvířat
• silně špinavé a mastné obaly

DO NÁDOB NEPATŘÍ

ne

• nebezpečný odpad
• stavební odpad
• vyřazená elektronika
• úsporné žárovky a zářivky
• papír
• sklo
• plasty
• kovy
• rostlinný odpad

Do velkoobjemového kontejneru v areálu technické čety lze ukládat komunální odpad objemný, tj. takový, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (popelnic).
Jedná se například o koberce, matrace, nábytek apod.
Svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) bude probíhat 26x ročně
ve čtvrtek v týdnech 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Na sběrné místo v areálu technické čety můžete odevzdat v domácnosti již nepoužitelné oleje a tuky. Slévejte je do
plastových nádob (lahví, kanystrů apod.) označených fixem názvem naší obce „DOLNÍ DOBROUČ“. Označení nádob je
nutné z důvodu evidence množství odevzdaných olejů a tuků naší obcí
DO NÁDOB PATŘÍ

ano

• olej a tuk na smažení
• olej a tuk z pečení
• olej a tuk z fritéz

DO NÁDOB NEPATŘÍ

ne

• oleje ropného původu (např. motorové)
• oleje se zbytky jídel
• jakékoliv jiné odpady

Svoz olejů a tuků z domácností bude probíhat společně se svozem směsného komunálního odpadu 26x ročně
ve čtvrtek v týdnech 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.
Olej a tuk slévejte do 1,5 litrových plastových nádob (např. lahve od minerálky), označte fixem názvem
„DOLNÍ DOBROUČ“, a umístěte buď na popelnici, nebo vedle popelnice se směsným komunálním odpadem.

KOVY

Kovy lze odevzdat na sběrné místo v areálu technické čety a do šedých kontejnerů, které budu umístěny na některých
stanovištích v průběhu roku 2020.
DO NÁDOB PATŘÍ

ano

• plechovky od nápojů
• konzervy od potravin
• hliníková víčka od jogurtů
• kovové uzávěry a víčka
• kovové obaly od drogerie a kosmetiky
• alobal

DO NÁDOB NEPATŘÍ

ne

• obaly od nebezpečných látek
• plynové lahve
• kabely a dráty
• elektrozařízení

Kovy jsou ze sběrného místa sváženy podle potřeby a naplněnosti kontejnerů.
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Umístění sběrných nádob na území obce Dolní Dobrouč
- komunální odpad a vytříděné složky komunálního odpadu
STANOVIŠTĚ

SKLO

barevné

1500/240
litrů

Horní Dobrouč,
Vzduchotechnika Šlapal

2500
litrů

1100
litrů

bílé

1500
litrů

•
•

Horní Dobrouč,
naproti prodejně čp. 90

Horní Dobrouč,
křižovatka na Knapovec
Horní Dobrouč,
u hřbitova

1800
litrů

•
•

Dolní Dobrouč,
parkoviště naproti lékaři

Dolní Dobrouč,
u základní školy
Dolní Dobrouč,
u sportovní haly

Dolní Dobrouč,
na návsi u prodejny ZECU
Dolní Dobrouč,
u Sema Výtahy s.r.o.

Dolní Dobrouč, parkoviště
u Vackovy hospody
Dolní Dobrouč,
křižovatka na Šejvě
Dolní Dobrouč,
hřbitov

Dolní Dobrouč,
areál technické čety

•
•

•
•

•
•
•

Lanšperk,
Kopanina

26x
26x
13x
13x
26x

•

PAPÍR

KOV

JEDLÉ
ODPAD
komunální biologicky OLEJE
rozložitelný A TUKY

velkoobj. 1100/240 velkoobj. 1100 litrů kontejner 1100 litrů velkoobj. kontejner
kontejner kontejner
kontejner
litrů
kontejner kontejner

•

•

•

Lanšperk,
u pohostinství čp. 2

bílé/barevné

PLASTY

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2020 PRO OBEC DOLNÍ DOBROUČ
DRUH ODPADU

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD vystaveno
od 5:00 do 24:00
PLAST a TETRAPAK
1 100 litrů nádoby
PYTLOVANÝ SVOZ

SKLO
BIO

PAPÍR

BÍLÉ

BAREVNÉ

ČETNOST SVOZŮ ZA ROK

MOBILNÍ SVOZ "N" ODPADU
NÁDOBY OZNÁČENÉ DO 31.3.2020

SVOZOVÝ DEN
Čtvrtek

ČÍSLO TÝDNE

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Středa

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Pátek

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Pátek

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Pátek

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Čtvrtek

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Pátek

na zavolání OÚ

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

21. 5. a 23. 9.

telefon: +420 493 646 300

•

