
Článek do Dobříšských listů
Zapojíme se i my do třídění 

BIOODPADU?
            

Město Dobříš ve spolupráci s Gymnáziem Karla Čapka  zahajuje  pilotní projekt na 
zjištění zájmu o třídění bioodpadu. 
Věděli  jste,  že každý z nás vyprodukuje ročně až 300 kg odpadu? Netříděný bioodpad se 
dostává na skládky, kde se rozkládá bez možnosti dalšího využití.
Na území města Dobříše dochází v poslední době ke stále častějšímu a nepříliš kulturnímu 
odkládání odpadu ze zeleně na veřejná prostranství i mimo stanovené termíny jeho jarního 
a podzimního  svozu,  nehledě  k možnosti  jeho  bezplatného  odevzdání  kdykoliv  v roce  do 
sběrného  dvora  Dokas.  Dobře  vytříděný,  jinými  složkami  odpadu neznečištěný  bioodpad, 
bude  v kompostárně  ve  Svatém  Poli  přeměněn  na  dobře  využitelný  kompost.  Pro  sběr 
bioodpadů  jsou  vhodné  především  sběrné  bionádoby  s provětráváním  obsahu  –  tzv. 
compostainery,  které  svou  konstrukcí  umožňují  intenzivní  přístup  vzduchu  k vloženému 
bioodpadu, což zabraňuje hnití a jeho průvodnímu jevu – zápachu. Tyto nádoby jsou v hnědé 
barvě s označením BIOODPAD. Jejich vlastnosti umožňují odvážet obsah do kompostárny 
velmi úsporně – jen 1x za 14 dnů. Roztříděný bioodpad se nesmí do compostainerů dávat 
v igelitových pytlích (aby nedošlo ke hnití).

CO PATŘÍ DO NÁDOBY NA BIOODPAD?
Listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, piliny, popel ze 
dřeva,  spadané  ovoce,  plevel,  větve  (pouze  nastříhané,  posekané  nebo  zpracované 
štěpkovačem)
CO NEPATŘÍ DO NÁDOBY NA BIOODPAD?

   tekuté zbytky jídel, maso, vnitřnosti, kosti
   uhynulá zvířata
   sklo, kovy, umělé hmoty, textilie 
   oleje, baterie, uhlí (popel)
   léky,  pleny, obsah sáčků z vysavačů

KDY A KDE ZAČNEME?
Na základě vyhodnocení  zájmu o tuto službu budou vytipovány lokality,  ve kterých bude 
projekt třídění bioodpadu probíhat od 1.4. do 30.10.2009, a to v režimu 1x za 14 dní.
Seznam sběrných míst  a další podrobnosti budou uvedeny v letácích, které obdrží obyvatelé 
Dobříše.

PŘEDPOKLÁDÁNÉ CENY:
Pronájem nádoby 140 litrů – 455 Kč/ 7 měsíců

240 litrů – 665 Kč/ 7 měsíců

Cena vývozu 140 litrů – 495 Kč / 7 měsíců
240 litrů – 723 Kč / 7 měsíců

Organické zbytky tvoří až 1/3 vašeho celkového odpadu. Když si pronajmete compostainer, 
nejen že prospějete životnímu prostředí a umožníte znovupoužití bioodpadu, ale méně častým 
vyvážením komunálního odpadu můžete ušetřit. 
Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí a myslete na budoucnost vašich potomků. 

Více informací na www.mestodobris.cz. 
Případné dotazy na  tel. 318 533 302, nebo na marvanova@mestodobris.cz
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