
 
BIOPOPELNICE 

 
Technické služby Šluknov, spol. s r.o. ve spolupráci s Městem Šluknov a za 
finanční podpory z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního 
prostředí ČR pořídily 600 ks biopopelnic, které jsou určeny k rodinným domům 
a menším bytovým domům na území města Šluknova  k ukládání zbytků z 
údržby zeleně a zahrad a biologicky rozložitelného odpadu vzniklého 
provozem domácností. 
 
Kdo m ůže získat biopopelnici: 
- vlastníci a spoluvlastníci rodinných domů a vybraných bytových domů, 
případně nájemce nebo ten, kdo má hlášen v nemovitosti pobyt. 
 
Popis nádoby : 
- objem 240 l 
- provětrávací otvory na bocích, ve spodní části odkapávací mřížka 
- barva hnědá 
- na přední straně popis, co lze do nádoby ukládat 
 
Co do nádoby pat ří: 
zbytky z údržby zelen ě a zahrady : 
- tráva, drny, listí, piliny 
- zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny 
- shrabky ze záhonů, mechu z trávy, zemina z květináče 
- větve z řezu keřů i stromů (nejdříve nastříhat nebo zpracovat štěpkovačem) 
- spadené ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů 

biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domá cnosti a to zejména : 
-  ovocné a zeleninové odpady 
-  kávové a čajové zbytky 
-  slupky z ovoce a zeleniny 
-  kůru  citrusových plodů 
-  papír znečištěný potravinami 
-  papírové ubrousky 
-  vaječné skořápky 
-  skořápky ořechů 
-  uvadlé květiny 
-  vychladlý popel ze spalování dřeva 

Do nádoby nepat ří: 
- tekutý odpad a zbytky jídel živočišného původu 
- maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata 
- exkrementy, hnůj 
- biologicky nerozložitelné a jiné odpady (kameny, popel z uhlí a pod.) 
- směsný komunální odpad 
- použité pleny 
- obvazy 
- jedlé oleje 



- znečištěné piliny 
- mléčné produkty 
- omáčky, tuky, majonézy 
- cigaretový popel a nedopalky 
- obsah sáčků z vysavače prachu 
- časopisy 
- všechny další biologicky nerozložitelné odpady.  
 
 
Jak získat biopopelnici: 
- od 1.2.2015  je možné uzavřít smlouvu o výpůjčce v Technických službách 
Šluknov spol. s r.o. , Císa řský 378, Šluknov (dále TS) 

-  je nutné vzít s sebou občanský pr ůkaz nebo jiný doklad totožnosti, nájemce 
nájemní smlouvu. 

- na základě uzavřené smlouvy lze vyzvednout nádobu na sběrném dvoře v 
areálu TS a to denně (Pondělí – pátek) od 800 - 1400 

- v TS lze dohodnout přistavení nádoby k domu 
- zapůjčení nádoby je bezplatné 
 
Svoz: 
- termín prvního svozu nádob bude v úterý 17. března  
- svoz bude probíhat jedenkrát za čtrnáct dní (každý sudý týden) do 
poloviny listopadu 

- v příštích letech bude probíhat vždy od 15. března do 15. listopadu 
- odpad bude svážen na kompostárnu ve Šluknově 
- pokud bude do biopopelnice umíst ěn materiál nevhodný ke 
kompostování, nebudou tyto nádoby svozovou firmou vysypány. Jestliže k 
tomu bude docházet opakovan ě, bude biopopelnice vypůjčiteli odebrána.  

- svoz nádob je bezplatný 
- občané, kteří nemají nárok získat biopopelnici zdarma nebo jim jedna na 
jedno číslo popisné nestačí, si mohou po řídit  biopopelnici na vlastní 
náklady a na území města Šluknova jim bude v rámci pravidelného svozu 
bezplatn ě svážena 

 
Tomu, kdo bude mít k dispozici nádobu na bioodpad,  bude v období 
jejího svozu, tedy od 15. b řezna do 15. listopadu vyvážena černá 
popelnice na sm ěsný komunální odpad 1 × za 14 dní. 
 

Více informací na odboru životního prostředí MěÚ Šluknov – Božena 
Naňáková, tel.č. 412 315 315; 731 411510; mail: nanakova@mesto-sluknov.cz 
nebo v TS Šluknov – Petra Skotnicová, tel.č. 412 386 202; 773 949 474; 
technicke.slk@seznam.cz;  
 


