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Zavedení svozu bioodpadu v Litovli
Město Litovel ve spolupráci se svozovou společností FCC Litovel 
s.r.o. zavádí svoz bioodpadu přímo od jednotlivých domácností  
na celém území města Litovle i jeho místních částí.

Mimo odpady, jako je papír a plast, vznikají v domácnostech, zvláš-
tě pak v kuchyni, další odpady, které je důležité třídit. Odpady je 
buď možné dále využívat, a jsou tedy zdrojem, nebo naopak mají 
řadu nebezpečných vlastností a s těmi je nutné nakládat odděleně. 
Jedním z odpadů, které je možné bez problémů dále zpracovávat,  
je BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD neboli BIOODPAD.

Co je bioodpad?
Bioodpad je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo 
aerobního rozkladu. Jde především o odpad rostlinného původu  
z kuchyní nebo zahrad. Hnědé nádoby jsou určené právě na odpad  
z kuchyní a doplňkově i ze zahrad. Na zahradní odpad jsou primárně 
určeny zahradní kompostéry, které již máte k dispozici.

Proč třídit bioodpad?
Přibližně 40 % váhy odpadu v černé popelnici tvoří právě bioodpad 
z kuchyně. Ten pak končí bez využití na skládce a ještě za něj draze 
zaplatíme. Z bioodpadu lze vyrobit na organické látky bohatý kom-
post, který obohatí půdu o živiny a zvýší tak její kvalitu bez pří-
davků chemie. Věděli jste například, že půda bez organických látek 
je náchylná k erozi a že výnosy z ní se snižují i při vyšších dávkách 
umělých hnojiv? Že zbytky agrochemie se dostávají do spodních 

vod a erodovaná půda pak ucpává koryta řek a potoků a přispívá  
k lokálním záplavám? V přírodě vše souvisí se vším. Bioodpad, kte-
rý vytřídíte do hnědých popelnic, je zpracován na kompost a ten 
je ideálním zdrojem chybějící organické složky pro zemědělskou 
půdu, ze které pak vzejdou další potraviny. Cyklus se uzavírá!

Proč platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komu-
nálního odpadu, když můžeme 40 % z něj vytřídit, vyrobit kvalitní 
kompost, který obohatí půdu, a ještě ušetřit?! Kompostování 
je totiž o více než polovinu levnější ve srovnání se spalováním  
nebo skládkováním.

Kdo to celé zaplatí?
K nákupu hnědých bionádob o objemu 240 l město využilo dotač-
ního titulu z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, 41. 
výzva, prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 
a rizika. Občané dostanou nádoby do bezplatné zápůjčky.

Jak získat bionádobu?
O bionádobu je nutno požádat. Řada z vás tak již učinila buď pro-
střednictvím elektronického registračního formuláře, nebo jeho 
vyplněním v papírové podobě. Ještě stále lze objednávku vyzved-
nout na podatelně MěÚ, stáhnout z webových stránek města nebo 
ji přímo na webu www.litovel.eu vyplnit a odeslat on-line. Vypl-
něnou objednávku pak lze stále odevzdat na podatelně MěÚ nebo 
odeslat e-mailem na adresu e-podatelna@mestolitovel.cz.



Rozvoz bionádob
Rozvoz bionádob na jednotlivá výdejní místa bude probíhat v něko-
lika etapách mezi dny 11.–17. 12. 2017. Spolu s rozvozem biopo-
pelnic může město zajistit rozvoz také nádob na papír a plast, které 
jsou stále k dispozici. 

Na výdejních místech si pak budete moci bionádobu proti podpisu 
vyzvednout. Je nutné s sebou mít občanský průkaz! Je možné  
za sebe poslat i zástupce, ale je nutné, aby daná osoba měla číslo 
vašeho občanského průkazu.

Harmonogram je následující:

Pondělí 11. 12. 2017
15:30–16:30 Březové – u zbrojnice
16:45–17:45 Rozvadovice – u hospody
18:00–19:00 Chořelice – náves, u OV

Úterý 12. 12. 2017
15:30–16:30 Tři Dvory – u zbrojnice
17:00–18:00 Nová Ves – náves, u hospody
18:30–19:30 Savín – u kulturního domu

Středa 13. 12. 2017
15:00–15:30 Litovel – Pavlínka, u křižovatky ul. Nová, Wolkerova
15:45–16:45 Litovel – Sochova, u trafostanice
17:00–17:45 Litovel – Palackého, u Rybářského domečku
18:15–19:00    Litovel – Staroměstské náměstí, u kostela
19:15–20:00 Litovel – Sušilova, plocha u bývalé zeleniny
20:15–21:00 Litovel – areál bývalé VDP, Jednoty, ul. Boženy Němcové       

Sobota 16. 12. 2017
13:00–15:00  Myslechovice – kulturní dům

Neděle 17. 12. 2017
10:30–12:00 Nasobůrky – kulturní dům
13:00–14:00 Unčovice – u sokolovny
14:30–15:30 Chudobín – u bývalé školy
16:00–17:00 Víska – u kulturního domu

Prosíme o toleranci v případě časového posunu. Rozvoz orga-
nizuje místostarosta Litovle Viktor Kohout a je vám k dispozici  
na telefonu 721 528 697 v případě jakýchkoliv dotazů k rozvozu.

Rádi bychom vás upozornili, že se jedná o výdej biopopelnic pouze 
pro občany s trvalým bydlištěm na území Litovle a jeho místních 
částí, kteří platí poplatek za komunální odpad. Bionádoby nejsou 
určeny pro chataře a zahrádkáře bez trvalého pobytu. 

Co když to nestihnu?
Jestliže termín nestihnete, lze bionádobu vyzvednout individu-
álně na adrese Technické služby, Cholinská ul. 1008 (každý pátek 
12–15 hod.) nebo na městském úřadě (ve dvoře u p. Jindry vždy  
v pondělí a ve středu od 13 do 16:30 hod.



Jak bude probíhat svoz?
Svoz bude probíhat přímo od jednotlivých domácností, stejně jako 
u směsného komunálního odpadu. Nádobu vám pravidelně vy-
prázdní svozové čety FCC Litovel s.r.o. Frekvence svozu bioodpadu 
bude v letním období (duben–listopad) 1x za 14 dnů a v zimním 
období (prosinec–březen) 1x měsíčně.

V případě, že v nádobě bude odpad, který do ní nepatří, má po-
sádka svozového auta právo nebo lépe řečeno povinnost nádobu 
nevyprázdnit.

Co do bioodpadu patří?
•  Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a zbytky ovoce  

a zeleniny)
•  Skořápky od vajec a ořechů
•  Sedliny kávy a čaje (vč. čajových sáčků a kávových filtrů)
•  Řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh)
•  Listí, seno a sláma
•  Tráva a plevel
•  Spadané ovoce a zelenina 
•  Drcené větve, kůra, piliny a hobliny
•  Popel ze dřeva

Co do bioodpadu nepatří?
•  Jednorázové pleny
•  Vlhčené ubrousky
•  Igelitové sáčky

•  Maso, kosti, oleje a tuky
•  Tekuté a silně mastné potraviny
•  Uhynulá zvířata
•  Kočkolit
•  Sáčky z vysavače
•  Cigaretové oharky
•  Uliční smetky
•  Velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.)
•  Letáky a noviny
•  Biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…)

Další doporučení
•  Bioodpad dávejte do nádoby nejlépe suchý, vlhké bioodpady  

(např. kávové filtry) je možno před vložením zabalit do papírové-
ho sáčku apod. Zabrání se přimrzání bioodpadů ke stěně nádob  
v zimě.

•  Trávu nechte po sekání lehce proschnout, teprve poté ji dejte  
do sběrné nádoby.

•  Bioodpady v nádobě nechávejte nakypřené, nemačkejte je. 
•  Víko nádoby nechávejte zavřené.
•  Nádobu na bioodpad umístěte nejlépe do stínu.

Kde získám další informace?
Případné dotazy vám rádi zodpovíme na Městském úřadě Litovel, 
odboru životního prostředí, na nám. Přemysla Otakara 778/1b, 
nebo telefonu +420 585 153 111, případně e-mailu e-podatelna@
mestolitovel.cz.
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