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Dotazník – bioodpad 
  Pro rodinné domy a rekreační objekty 

Dobrý den, 
dostává se k Vám dotazník, kterým chceme zjistit Váš zájem o třídění a sběr bioodpadu v Břežanech 
II.  
Ti, kteří projeví zájem tento systém využít, získají formou zapůjčení, jednu odpadní nádobu na 
bioodpad do čísla popisného o objemu 240 l bez poplatku. Systém sběru bioodpadu bude probíhat 
obdobným způsobem jako svoz nádob na směsný komunální odpad –svoz budou zajišťovat Technické 
služby Č. Brod. Od 1.4. do 30.11. ve čtrnáctidenním cyklu, od 1.12. do 31.3. v měsíčním cyklu. Mimo 
termín svozu lze odpad odevzdat ve sběrném dvoře v Liblicích - občané s trvalým pobytem v obci 
zdarma. 
Poplatek za svoz komunálního odpadu v sobě bude zahrnovat i tuto novou službu. Znamená to pro 
vás jen povinnost správně třídit odpad, který ve vašich domácnostech každodenně vzniká. 
Stávající systém svozu zeleného odpadu bude od příštího roku ZRUŠEN a zaměstnanci obce 
budou svážet pouze větve, které se nevejdou do nádoby na bioodpad. 

 

Mám zájem o sběr bioodpadu pomocí speciálních odpadních nádob  
( 240l) :      

ANO                                      NE 

Třídím nyní bioodpad a kompostuji jej sám? 

ANO                                     NE 

 

Kontaktní údaje : 

Číslo popisné:   ………………..                                   Jméno a příjmení:………………………… 

Email:  ………………………………               tel.: ……………………….                                                        

Co do nádob na bioodpad patří: tráva, plevel, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, 
jemné nebo nadrcené větve, jadřince, pecky z ovoce, slupky z citrusových a jiných plodů, kávové 
filtry, zbytky pečiva a obilnin, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, čajový 
odpad, čajové sáčky. 

Co do nádob na bioodpad NEPATŘÍ: živočišné zbytky, maso, kosti, kůže, exkrementy 
masožravých zvířat, tekuté zbytky jídel, oleje, uhynulá zvířata. 

Za vyplnění dotazníku a vrácení zpět  do 15.12.2021 na obecní úřad děkujeme. 
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