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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI DOBROČOVICE 

 

ZMĚNA VE SVOZU 2019 / 2020 

 

OD 17.7.2019 !!!!! 

 

Vážení spoluobčané, 

vzhledem ke směrnici EU o odpadovém hospodářství, jejichž ustanovení plně vejdou 

v účinnost od roku 2030, ale některé povinnosti již musí obec plnit průběžně, zavádí obec 

Dobročovice od 17.7.2019 změnu svozu tříděného odpadu a dále změnu systému svozu 

komunálního odpadu od 1.1.2020. 

 

Vzhledem k neustálému zvyšování nákladů na skládkování a svozu komunálního odpadu, 

by měl nově nasazený systém svozu komunálního odpadu od roku 2021 občanům třídící 

odpad finančně ulevit. Konkrétní podobu svozu komunálního odpadu od 1.1.2020 

zveřejníme včas v průběhu podzimu 2019. Nově bude od 1.1.2020 pouze týdenní svoz 

komunálního odpadu (nebude možné si zvolit ani 14denní svoz, ani jednorázové 

známky) – v případě, že máte ještě doma jednorázové známky na komunální odpad, 

zužitkujte je v tomto roce 2019 (od roku 2020 již nebudou platné a není možné ani vracet 

za tyto známky finanční prostředky). Na každou nemovitost bude (bez výjimky) 

povinnost zakoupit minimálně 1 známku na komunální odpad. V případě, že občan nádobu 

nenaplní, nemusí nádobu ve svozový den dávat před svůj dům. Obec provede roční 

statistiku svezených nádob u jednotlivých občanů a za každou nesvezenou popelnici bude 

občanovi uznána sleva na zakoupení známky pro rok následující. Pro účely této statistiky 

bude v měsících červenec a srpen 2019 probíhat čipování jednotlivých nádob. Od ledna 

2020 FCC nesveze nádobu bez čipu. 

 
 

Níže uvádíme přehledně změny v odpadovém hospodářství v obci Dobročovice 

 

• SVOZ PLAST od domu: každou středu  - (od 17.7.2019) 

• SVOZ PAPÍR od domu: 25.7.2019 a dále každý poslední čtvrtek v měsíci 

• SVOZ KOMUNÁLNIHO ODPAD: od 1.1.2020 každou středu (upozorňujeme 

na spotřebování jednorázových známek do konce roku 2019 – v roce 2020 již 

nebudou platné)   


