
Vážení sousedé!
Obecní úřad zavádí novinku v oblasti komunálního odpadu – svoz „BIO“ 
odpadu:
To nejdůležitější hned zkraje: odběr „BIO“ odpadu bude probíhat na 
dobrovolné bázi a hlavně - bez dalších nákladů pro občana.

Jak vyšlo najevo z různých analýz společností, zabývajících se svozem 
směsného komunálního odpadu, v našich popelnicích (resp. umělohmotných 
pytlech) se nachází mezi 40 - 60 % biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (zkratkou BRKO). Množství „bioodpadu“ je samozřejmě rozličné v 
růných obdobích roku, ale je možné říct, že nejvíce se ho vyskytuje i u nás 
v obci v sezóně – tedy zhruba od dubna do října. Řada z vás využívá 
bioodpad ve svých kompostech, ale mnozí ho „jen“ vyhodí do popelnice či 
do pytlů se směsným odpadem. To je – jemně řečeno – škoda. Jedná se totiž
o odpad, který nemusí skončit na skládce, kde působí problémy, ale může 
být přeměněn na užitečný kompost. Navíc: začíná na nás tlačit i „stát“ - 
odpadová legislativa nás začíná pomalu připravovat nejen na nutnost, ale i 
brzkou povinnost oddělovat BRKO od ostatního odpadu. Města ve 
Šluknovském výběžku – tedy i obec Doubice - proto na letošní „sezónu“ 

připravila pilotní projekt na třídění bioodpadu.  

V průběhu měsíce května 2014 budou nabídnuty 
zájemcům speciální nádoby (hnědé popelnice) 
jednak jako doplněk k těm stávajícím, ale je možné 
objednat si „bio-popelnici“ i když třídíte do 
sběrných pytlů. Do těchto nádob bude možné 
odděleně odkládat veškerý bioodpad vyjma 
živočišných zbytků. Tedy např. slupky od zeleniny 
a ovoce, listí, drobné větvičky, skořápky, staré 
pečivo atp. Do bioodpadu nepatří: tekuté 

kuchyňské zbytky, kosti, zbytky masa a olejů. Vývoz „bio-popelnic“ bude 
probíhat střídavě s běžným odpadem. Termíny vývozu budou ještě 
upřesněny. Směsný odpad ve stávajících popelnicích by měl významně 
ubývat a vzhledem k oddělení bio složky nebude zapáchat. „Bio-popelnice“ 
budou též umístěny na současných svozových místech (u úřadu, na konečné 
autobusu, u stanoviště tzv. „U Stejskalů, Randáčků a Jemelků“).  Věc je 
nová, v záběhu, vše bude ještě upřesněno, až na základě zájmu občanů. 

Pokud máte zájem se do pilotního programu zapojit, chovat se vstřícněji k 
přírodě, vyžádejte si přistavení nádoby osobně u osádky úřadu (starosta, 
účetní, místostarosta), telefonicky nebo mailem na úřadě u paní Faixové 
(412 331 699, 604 608 107, nebo na mail: oudoubice@volny.cz a to co 
nejdříve, nejlépe do 18. 4. 2014.


