
Vážení spoluobčané,

Od října 2020 probíhá za podpory Magistrátu města Pardubic, Městského obvodu Pardubice III  
a ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s. 

„Pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě“.

Cílem projektu je umožnit občanům odkládat bioodpad vzniklý v domácnostech odděleně  
od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Umožnit tak chovat 

se ekologicky a přátelsky k životnímu prostředí. Vytříděný bioodpad je následně odvážen  
na kompostárnu v Dražkovicích, kde je zpracováván na kvalitní kompost. 

MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME A VAŠEHO ZÁJMU SI VELICE VÁŽÍME.

Bohužel se najde i dost těch, kteří snahu ostatních o správné třídění a využívání odpadů maří. 
Pokud je obsah kontejneru na bioodpad znečištěn jiným, např. komunálním odpadem nebo 
uložen v plastových pytlích, nemůže se již bioodpad vysypat na kompostárně a zpracovat 

na kompost, ale musí být vyvezen na skládku komunálního odpadu! 

Tento projekt má velký význam pro naše životní prostředí. Nechceme ho pro nezodpovědný  
přístup některých občanů zrušit. Proto budou kontejnery na bioodpad od března 2022 uzamčeny.
My ale chceme i nadále myšlenku tříděného bioodpadu podporovat a věříme, že Vy s námi třídit 

chcete, a proto jsme se rozhodli Vám dát KLÍČ od těchto kontejnerů.

KLÍČ od dobrého pocitu, že Vy rozhodně třídíte
KLÍČ od hezčího místa pro nás všechny

KLÍČ od lepšího životního prostředí
KLÍČ pro naši budoucnost

Od března letošního roku budou tedy kontejnery na BIOODPAD uzamčeny. Svůj klíč pro vaši 
domácnost si však můžete od února 2022 bezplatně vyzvednout na ÚMO III, případně OŽP 

MmP a dále třídit a jít tou správnou udržitelnou cestou.

PROTOŽE MY TŘÍDÍME A ZLEPŠUJEME NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Další informace k třídění jsou výrazně uvedeny přímo na jednotlivých nádobách, nebo  
na www.smp-pce.cz.

ODDĚLENÝ SBĚR BIOODPADU



K ukládání bioodpadu jsou přistaveny hnědé kontejnery  
o objemu 1100 l na těchto stanovištích:

  ul. Dašická u č.p. 1767   ul. Luďka Matury za č.p. 851 – 852  

  Erno Košťála u č.p. 973   ul. Bartoňova u č.p. 849 

   Dubové návrší u č.p. 748

Co patří do nádob na bioodpad?

Co nepatří do nádob na bioodpad?

 Listí, plevel, tráva
 Odřezky a slupky z ovoce a zeleniny
 Spadlé ovoce
 Skořápky ořechů, vajec

 Sedliny kávy a čaje (i s filtrem)
 Pokojové květiny, řezané květiny  
     (bez spojovacích drátů, stuh apod.)
 Hlína z květináčů

 Pleny, obvazy
 Zbytky potravin a nápojů
 Pytlíky z vysavače, odpad z popelníků,  
      odpad vzniklý při zametání
 Plastové kelímky, sáčky a obaly
 Plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé  
      nápojové kartony (tzv. krabice tetrapak)
 Textilie, kůže, vlna, dřevo, korek
 Prospekty, noviny

 Objemné zelené odpady – větve,  
      pařezy apod. (tyto odpady patří do  
      zvláštních nádob na separačních  
      dvorech, před kompostováním se  
      musí ještě upravit drcením, nebo  
      štěpkováním)
 Uhynulá zvířata
 Odpady živočišného původu, maso
 Psí exkrementy

Vhazováním jakýchkoliv jiných než kompostovatelných odpadů  
znehodnocujete obsah celého kontejneru.

Je zakázáno vhazovat bioodpad do kontejneru v plastových pytlích,  
krabicích apod.

Prosíme všechny občany o dodržování pravidel pro třídění a ukládání bioodpadu do nádob. 
Další informace k třídění jsou výrazně uvedeny přímo na jednotlivých nádobách, 

nebo na www.smp-pce.cz.


