AKTUÁLNÍ INFORMACE
2018-2019
K PROGRAMU ZODPOVĚDNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (PZNsO)
V OBCI BYSTŘICE POD LOPENÍKEM
Od poloviny roku 2017 zavedla naše obec nový "Motivační a evidenční systém pro
odpadové hospodářství". Všechny domácnosti dostaly nové nádoby na komunální odpad
(popelnice), které jsou označeny čárovým kódem pro jejich evidenci s identifikací při každém
svozu. Zároveň jste obdrželi čárové kódy pro označování pytlů příp. tašek, balíku apod. s
vytříděným odpadem - papírem, plastem a drobným kovem, který je svážen přímo od domu v
intervalu jednoho měsíce a za který jsou do vašeho odpadového účtu připisovány eko body.
Období do konce roku 2017 bylo pro nás všechny "zkušební" bez vlivu úrovně třídění na Váš
poplatek za odpad. Pro rok 2018 byl poplatek za odpady snížen z 530,- Kč na 490,- Kč a to na
základě prvních dobrých výsledků - snížení objemu komunálního odpadu.
Těsně před koncem roku 2018 zastupitelstvo stanovilo kromě samotného poplatku pro
rok následující, také hodnotu eko bodu, která je rozhodující pro výši slevy na poplatku, kterou
jednotlivé zapojené domácnosti obdrží jako odměnu za třídění a snižování produkce
komunálních odpadů.
V současnosti je v systému zapojeno cca 70% domácností, které svým zodpovědným
přístupem dokázaly snížit celkovou produkci komunálního odpadu obce cca o 30%, což jenom
v nákladech za svoz a likvidaci ušetří obci téměř 250.000,- Kč ročně. Velmi málo domácností
(21) ovšem vyplnilo odpadový dotazník, který má velký vliv na množství následně získávaných
eko bodů.

VYPLŇTE SI PROSÍM ODPADOVÝ DOTAZNÍK !

Naleznete jej na stránkách www.mojeodpadky.cz ve vašem
účtu - přístupové údaje máte na archu s čárovými kódy.
Vyplňte prosím tedy tento dotazník, ať pro další období získáváte maximální množství
bodů. Víme také, že ne každý má možnost provést tento úkon. Proto znovu upozorňujeme, že
jsme připraveni s vámi tento dotazník na obci vyplnit, případně vám vysvětlit vaše dotazy.
Jelikož se daří šetřit nemalé peníze, rozhodlo zastupitelstvo "vrátit" do systému cca
70.000,- Kč v podobě slev a stanovilo tak hodnotu eko bodu na 10,- Kč. Vlastní poplatek za
osobu na rok 2019 byl zaokrouhlen na 500,- Kč a v této výši se týká v podstatě těch 30%
domácností, které se do systému nezapojily a zvyšují tak náklady na odpadové hospodářství.
Ostatním domácnostem, které posbíraly eko body, bude poplatek snížen o 10 – 250,- Kč na
osobu v závislosti právě na počtu získaných eko bodů. Počet eko bodů zjistíte na vašem
odpadovém účtu, ke kterému máte přístupové údaje vytištěny na okraji listu se štítky s
čárovými kódy pro označování pytlů. Výši poplatků pro jednotlivé domácnosti zjistíte také
přímo na obci při platbě v hotovosti nebo pokud chcete platit převodem stačí na obec zavolat 572 646721.

ROZŠÍŘENÍ PYTLOVÉHO SBĚRU PLASTŮ O SBĚR PAPÍRU A DROBNÝCH KOVŮ
Od 6.11.2017 je mimo pytlů s plastem sbírán rovněž papír a drobný kov.
PLAST -

odevzdávejte v pytlích, které zdarma dostanete na Obecním úřadě
(příp. použijte jakýkoli váš nevyužitý pytel)

PAPÍR -

pokud se bude jednat o letáky, časopisy, kartony apod. je třeba je svázat a
připravit před dům v den svozu. V případě drobného papíru, který nejde svázat je
možné rovněž použít stejných pytlů jako na plasty.

DROBNÝ KOV -

jelikož tohoto odpadu předpokládáme menší objemy můžete ho odevzdat
např. v menších plastových sáčcích případně plastových taškách.

Všechny výše uvedené odpady, které připravíte v pytlích, sáčcích nebo svázané před
dům, opatřete čárovým kódem. Arch s čárovými kódy jste obdrželi spolu s těmito
informacemi. Na tomto archu naleznete rovněž přístupové údaje do Vašeho odpadového

účtu, na kterém můžete sledovat množství jednotlivých odevzdaných odpadů a na to
navázané EKO-body. V roce 2019 budete získávat EKO-body, jejichž počet bude mít vliv
na výši poplatku za odpady v roce 2019.
Důležité ! - pytle s odpady plňte tak, aby byly maximálně využity (tzn. mačkejte PET
lahve a podobné nádoby). Podle zkušeností je efektivní naplněnost od 2,5kg do 4kg plastu na 1
pytel. Svázaný balík papíru pro odevzdání by měl mít váhu alespoň 5kg a pytel s papírem váhu
v rozmezí 5-10kg.
Poznámka ke komunálnímu odpadu v popelnicích :
Pokud máte v době svozu popelnici naplněnou např. pouze z 1/4 a není nutné ji vyvézt
nedávejte ji před dům ke svozu - platíme za každou svezenou nádobu !

