Návod na používání štítků na popelnice
a pytle pro tříděný odpad
Milí Prostřednobečvané,
dostávají se Vám do rukou štítky na označení Vašich popelnic a pytlů na tříděný odpad. Tyto
štítky budou použity pro přesnější evidenci produkce odpadu jednotlivých domácností v obci, na
základě které bude následně vypočítána sleva z poplatku za odpad.
Ve zkratce se dá říct, že čím méně vyprodukujete komunálního odpadu (to je ten odpad,
který končí v popelnici) a naopak čím více vytřídíte separovaného odpadu (papír, plast, sklo, nápojový
karton), tím větší bude sleva na poplatku za odpad. Rok 2017 bude ještě testovací a poplatek za
odpad pro všechny stejný. Ale v roce 2018 už bude poskytnuta sleva dle údajů za rok 2017.
Plastové štítky jsou trvanlivější a jsou určené k nalepení na popelnici. Papírové štítky jsou
určené k jednorázovému použití na pytle s tříděným odpadem.

Postup při označování nádob na odpad:
1) Na každém štítku je uvedeno číslo popisné Vašeho domu. Zkontrolujte si prosím všechny
štítky, zda toto číslo souhlasí.
2) Plastový štítek nalepte už nyní na popelnici, aby systém mohl od 1. ledna 2017 začít
fungovat.
3) Papírové štítky obsahují i název odpadu, pro který jsou určeny. Nalepte je vždy na
příslušnou barvu naplněných barevných pytlů. Žlutý pytel – štítek s názvem Plast, modrý
pytel – štítek s názvem Papír, zelený pytel – štítek s názvem Sklo, bílý pytel – štítek
s názvem Nápojové kartony. Pozor: Plastové štítky nalepujte až od 1. 1. 2017. V případě,
že štítky na barevné pytle nalepeny nebudou, budou sice pytle odvezeny, ale
nezapočítají se Vám do systému slev. Od 1. února už budeme odvážet pouze pytle
označené správnými štítky.
4) To je vše. Nic dalšího k provozování tohoto systému není potřeba.

Jak bude probíhat evidence?
U tříděného odpadu budeme jednoduše počítat počet pytlů z jednotlivých domácností. V případě
popelnic obsluha vždy nejdříve načte kód z popelnice, následně se podívá dovnitř a zaznamená
orientační naplněnost (čtvrtina popelnice, polovina, třičtvrtě popelnice, plná).
Mění se nějak četnost svozu?
Ano. Od 1.1.2017 přecházíme na svoz popelnic se 14denním intervalem. První svoz proběhne
2.1.2017.
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Je nás v domácnosti 6 a budeme tak znevýhodněni proti domácnostem, kde jsou pouze 2 lidé?
Není to tak. Produkce odpadu bude vždy přepočítávána na počet členů v domácnosti. Pokud tedy
čtyřčlenná rodina za 14 dní naplní celou popelnici a dvoučlenná rodina pouze půl popelnice, budou
na tom ve výsledku obě domácnosti stejně.
Bydlíme v jednom domě 2 rodiny a máme každá svou popelnici. Můžeme mít evidenci rozdělenou?
Ano. Stačí se zastavit na obecním úřadu a sdělit nám tuto skutečnost. Není problém rozdělit jeden
dům na více domácností.

Několik čísel z informativního setkání ve Valašském šenku Zavadilka. Obec každoročně doplácí za svoz
odpadů cca 670 tisíc Kč. Celkem vyprodukujeme za rok 560 tun odpadu, což činí 321kg na osobu.
V České republice jsou obce, kdy produkce odpadu na osobu je nižší než 150kg. Rezerva tady opravdu
je.

Proč to děláme?

větší množství vytříděného odpadu

menší množství komunálního odpadu

menší poplatky pro občany

menší doplatek obce

využití ušetřených peněz na smysluplnější věci (např. opravy cest)

Pokud Vás napadne jakýkoliv dotaz týkající se odpadů, neváhejte se nás zeptat. Dotazy si budeme
zaznamenávat a odpovědi následně prostřednictvím zpravodaje, webových stránek a facebooku
zveřejňovat.
Radim Gálik

