Změny v odpadovém hospodářství
aneb v jaké fázi se nacházíme?
Jak jsme již v březnovém vydání zpravodaje avizovali, naše obec chystá změny v oblasti
odpadového hospodářství. Přípravy jsou v plném proudu. Připomeňme si, o jaké změny se
jedná.
Jedná se o zavedení systému adresného třídění odpadu, což v praxi znamená, že budou
občanům nabídnuty nádoby na plast a na bioodpad, které se budou svážet dům od domu.
Dále bude celý systém doplněn o chytrou evidenci odpadů, což znamená, že se nádoby
polepí adresnými QR kódy, které bude pravidelně svozová společnost načítat čtečkami.
Proces zavádění je poměrně zdlouhavý z důvodů čerpání dotací a nutnosti vyhlásit na
jednotlivé části výběrová řízení na dodavatele. Aktuálně již máme za sebou úspěšně
uzavřená výběrová řízení na odpadové nádoby do domácností a evidenční systém.
Dalším krokem bude podepsání smluv s vítěznými společnostmi a vyjasnění detailů
dodávek. Orientační harmonogram aktivit je následující:

Třetí kvartál roku 2021 (červenec, srpen, září)
-

Příprava a nastavení evidenčního systému pro potřeby obce
Dodávka QR kódů
Označení nádob na směsný komunální odpad a nádob v kontejnerových stání
Dodávka nádob pro adresné třídění odpadu a jejich polep QR kódy
Příprava výběrového řízení na novou svozovou společnost

Čtvrtý kvartál roku 2021 (říjen, listopad, prosinec)
-

Spuštění vzdělávací kampaně pro občany
Informování občanů o podobě motivačního systému
Dodávka čteček a tabletů potřebných ke snímání QR kódů
Zaškolení obecních zaměstnanců a svozové společnosti v používání evidenčního
systému a hardwaru
Distribuce nádob občanům
Vyhlášení výherce výběrového řízení na novou svozovou společnost
Spuštění zkušebního provozu celého systému

První kvartál roku 2022 (leden, únor, březen)
-

Spuštění ostrého provozu celého systému

Pro určité výše zmíněné aktivity budeme potřebovat součinnost Vás občanů. V okamžik, kdy
obec obdrží QR kódy na nádoby na směsný komunální odpad, vyzve všechny občany,
aby během dvou (maximálně tří) svozů vystavili všechny své popelnice. Ty budou
následně označeny adresným QR kódem.
Druhým důležitým okamžikem, který bude
vyžadovat spolupráci občanů, je distribuce nádob
na tříděné odpady. Pro tuto aktivitu se určí
konkrétní časové období (např. tři po sobě jdoucí

dny) a místo, na kterém si občané nádoby vyzvednou. Občané, kteří si nebudou moci
v určenou dobu nádoby převzít, nabídneme jinou možnost. Nemusí se však bát, že by o
nádoby přišli.

Spolu s nádobami získají občané také přístupové údaje do svého odpadového účtu.
Do něj se dostanou z pohodlí svého doma přes webovou stránku www.meneodpadu.cz.
Odpadový účet jim nabídne informace týkající se jejich svezeného odpadu (čas, počet
vyvezených nádob, objem odpadu apod.), případně informace spojené s motivačním
systémem.

Těšíme se, až Vás budeme moci informovat o dalším vývoji. Informace očekávejte
v podzimním zpravodaji, na oficiálním webu obce a v letáčku určeném každé
domácnosti.

