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BIOODPAD 2020 
 

 

Do nádoby na bioodpad patří : 
 

 spadlé ovoce, zbytky ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové 

sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, 

apod.), drny se zeminou, kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo 

zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny.  

 

Svoz bude prováděn podle uvedeného harmonogramu. Hnědou popelnici přistavte večer před svozem příp. 

ráno před 5.00 hod. na místo, kam pravidelně přistavujete popelnici na směsný komunální odpad k odvozu 

odpadu nebo na určená stanoviště. Nádoba Vám bude vyprázdněna pouze tehdy, když se v ní nebudou nacházet 

odpady neslučitelné se sbíranými bioodpady jako např. tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, 

biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady. Právě z důvodu, že je zapotřebí pro účely zpracování těchto 

odpadů na kvalitní tzv. „zelené komposty“ udržet i kvalitu sbíraných odpadů, žádáme Vás o respektování těchto 

pokynů. Pokud nebude obsah nádoby vyhovovat požadavkům na sbírané odpady, nebude Vám nádoba při 

svozu BIO odpadů vyprázdněna. 

Ve sběrném dvoře Pískovna mohou občané odevzdávat biologicky rozložitelný odpad bez poplatku 

v průběhu celého roku 2020.           

Bioodpad v roce 2020 bude svážen od 2.4.2020 do 29.10.2020. V případě, že 

teplota neklesne pod bod mrazu bude proveden svoz ještě 12. a 26.11. 2020 

sudý týden a 5. a 19.11.2020 v lichý týden.    

Termíny svozu pro část Děčína 1 (u zimního stadionu), Děčín 2, Děčín 16, Děčín 17, Děčín 10, Děčín 19 

Čechy (ul. Sněžnická), část Děčína 4 - Škrabky, Děčín 31, Děčín 32, Děčín 33, Děčín 3, část Děčína 27 –   

(ul. Českolipská) 

každý sudý týden - svozová trasa č. 1 

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 

  2.4.2020 

16.4.2020 

30.4.2020 

 14.5.2020 

 28.5.2020 

 

11.6.2020 

25.6.2020 

 9.7.2020 

    23.7.2020 

  6.8.2020 

20.8.2020 

  3.9.2019 

17.9.2020 

 1.10.2020 

15.10.2020 

29.10.2020   

12.11.2020 

26.11.2020 

 

Termíny svozu pro Děčín 6, Děčín 7, část Děčína 25 a Děčína 12 (pouze Vilsnická ul.), Děčín 8, Děčín 9, 

Děčín 21  

 každý lichý týden - svozová trasa č. 2 

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 

9.4.2020 

   23.4.2020 

 

7.5.2020 

   21.5.2020 

  4.6.2020 

18.6.2020 

  2.7.2020 

16.7.2020 

30.7.2020 

 13.8.2020 

 27.8.2020 

 

 10.9.2020 

 24.9.2020 

 

8.10.2020 

 22.10.2020 

 

5.11.2020 

 19.11.2020 

        

        

 

Magistrát města Děčín : Pavla Cermanová, 412 593 232, pavla.cermanova@mmdecin.cz 

Technické služby Děčín a.s. : Jiří Kopecký – 412 557 030, jiri.kopecky@mariuspedersen.cz 

 

mailto:pavla.cermanova@mmdecin.cz

