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Pokyny pro ukládání biologického odpadu v prostorách 
Technických služeb Doubravčice 

 
Ukládání BIO odpadu je možné v areálu TS Doubravčice ve všedních dnech od 7:00 do 16:00  
 
 

• Ukládání kompostovatelného biologického odpadu (odpad č. 020103 rostlinných pletiv dle 

přílohy č. 1 Vyhláška č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.) – lze provádět 

na vlastních či pronajatých pozemcích tak, aby nedocházelo ke znečištění vody ve studnách nebo blízkých 

vodních tocích a zároveň nedocházelo k pachovým závadám v okolí těchto pozemků buď pomocí 

kompostérů nebo biopopelnic (nádoby jsou zdarma, poplatek se platí na Obecním úřadě Doubravčice). 

Odpady lze rovněž ukládat do velkoobjemového kontejneru umístěného v Technických službách 

Doubravčice (tráva, listí, štěpka a větve do průměru 5 cm a délce maximálně 1 m) a to maximálně do 

objemu 500 litrů měsíčně na nemovitost. 

 

• Odpad vzniklý při kácení stromů je podle přílohy č.1 vyhlášky č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů 

zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. odpadem č. 020107, což je odpad z lesnictví. Tento druh odpadu 

nelze ukládat v kontejnerech v TS Doubravčice. Při kácení stromů vzniká velký objem odpadu, proto 

doporučujeme odvoz do zařízení pro jeho likvidaci (kompostárna, bioplynová stanice). Doporučujeme mít 

před zahájením kácení zajištěn odvoz materiálu a zajištěnou likvidaci odpadu odbornou firmou, příp. 

nabízíme přistavení kontejneru za poplatek od TS Doubravčice.  

 

• Vzhledem ke špatným zkušenostem z provozu sběru bioodpadu v TS Doubravčice z minulých 

období, nebude přijímán bioodpad vyprodukovaný z podnikatelské činnosti podnikajících a 

právnických osob. Rovněž nebudou přijímány bioodpady od občanů z okolních měst a obcí. 

 

 

 

Pokyny pro ukládání kovového odpadu  
v prostorách Technických služeb Doubravčice 

 
Ukládání kovového odpadu je možné v areálu TS Doubravčice ve všedních dnech od 7:00 do 16:00 

 

 

 Od uvedeného data bude možnost v rámci TS Doubravčice ukládat bezúplatně  kovový odpad do 

kontejneru. Železný šrot lze ukládat od drobných zákazníků i firem bez omezení. Kovový odpad, který k 

nám vezete nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a další 

zboží, které by mohlo při další manipulaci a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí 

nebo způsobit škodu. 


