
   Město Dolní Benešov                                                                               

 

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V DOLNÍM BENEŠOVĚ A ZÁBŘEHU 
 

Vážení občané, 
v dubnovém vydání Dolnobenešovského zpravodaje jste byli informováni o záměru vedení města zajišťovat 
sběr bioodpadu do hnědých popelnic. Dovolujeme si vám touto cestou oznámit, že ve spolupráci se 
společností Marius Pedersen a.s. bude tento sběr zaveden již od letošního června. Toto rozhodnutí města je 
v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, který obcím ukládá povinnost snížit množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů (tzv. BRKO) ukládaných na skládky. 
 

CO JE TO BIOODPAD A PROČ HO TŘÍDIT? 
Bioodpad tvoří více než 40% komunálního odpadu. Jedná se o jakýkoli odpad, který je schopen podlehnout 
biologickému rozkladu prostřednictvím bakterií, hub apod. Nás bude zajímat především tzv. „zelený“ 
kompostovatelný bioodpad, kde řadíme veškeré rostlinné zbytky (z ovoce a zeleniny, odpad ze zahrádky – 
posekaná tráva, větve stromů), čajové sáčky či kávové filtry, hobliny, piliny, apod. Tento odpad podléhá 
procesu tzv. tlení (rozklad za přístupu vzduchu), při kterém navzdory obecně převládajícímu názoru 
nevzniká téměř žádný zápach! 
 

 SBĚRNÁ NÁDOBA NA BIOODPAD A REŽIM SVOZU 
Bioodpad bude shromažďován do speciálních sběrných nádob - popelnic o objemu 240 l (nádoba je 
děrovaná, na kolečkách, barva hnědá). Na číslo popisné (určeno zatím pro rodinné domy; bytové domy 
budou řešeny v pozdějším termínu) bude zdarma zapůjčena jedna sběrná nádoba 240 l. Svoz bioodpadu 
bude realizován v intervalu 1x za 14 dní (duben – listopad) podle svozového harmonogramu. 

 
CO SE SBÍRÁ DO BIOPOPELNICE? 

travní hmota – jadřince – pecky z ovoce – listy a nať ze zeleniny – skořápky z ořechů – slupky z ovoce a 
zeleniny – bramborové slupky – kávový odpad – čajový odpad – piliny – plevel – košťály i celé rostliny – 
seno – sláma – listí – dřevní hmota – hobliny – větve z prořezu stromů do délky 25cm a průměru 2cm.  
ŽÁDÁME OBČANY, ABY PŘEDEVŠÍM KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DÁVALI DO HNĚDÝCH POPELNIC 
VÝHRADNĚ VOLNĚ, TJ. BEZ PLASTOVÝCH SÁČKŮ NEBO JINÝCH OBALŮ!!! 
 

ORGANIZACE SVOZU POPELNIC OD 17.6.2020. 

S platností od 17. června 2020 se přerušuje svoz směsného komunálního odpadu v režimu 1x týdně od 
rodinných domků!!! Vzhledem k zavedení svozu bioodpadu bude svoz směsného komunálního odpadu 
prováděn u RD v měsících červen – listopad 2020 pouze v intervalu 1x za 14 dní a bude se střídat se svozem 
bioodpadu. Týdenní svoz směsného komunálního odpadu bude nově zajištěn pouze v měsících prosinec, 
leden, únor a březen! Svoz černých kontejnerů 1100 l a černých popelnic 240 l od bytových domů bude 
zajištěn i nadále v režimu 1x týdně. 

VÝDEJ BIOPOPELNIC. 
Hnědé popelnice budou pracovníky Marius Pedersen a.s. vydávány ZDARMA majitelům rodinných 
domů (občan s trvalým pobytem v Dolním Benešově, Zábřehu) v následujících termínech:  
      
středa 3. června v době od 13:00 do 18:00  OBLOUKOVÁ HALA, areál fotbalového hřiště  
čtvrtek 4. června v době od 13:00 do 18:00  OBLOUKOVÁ HALA, areál fotbalového hřiště  
pátek 5. června v době od 13:00 do 18:00  OBLOUKOVÁ HALA, areál fotbalového hřiště  
sobota 6. června v době od 8:00 do 13:00  OBLOUKOVÁ HALA, areál fotbalového hřiště  
pondělí 8. června v době od 13:00 do 18:00  OBLOUKOVÁ HALA, areál fotbalového hřiště  
 
Majitel nemovitosti prokáže svoji totožnost OBČANSKÝM PRŮKAZEM a podepíše „Potvrzení o 
převzetí sběrné nádoby na bioodpad“. Spolu s novou popelnicí majitel obdrží svozový kalendář, 
samolepku a na dotázání případné další informace. 
 

                              Martin Štefek, Město Dolní Benešov 
V Dolním Benešově dne 26. května 2020.              Ing. David Benek, Marius Pedersen a.s. 


