MANUÁL
K MOTIVAČNÍMU A EVIDENČNÍMU SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH)
V MĚSTĚ RÁJEC-JESTŘEBÍ

Od roku 2024 má platit zákaz skládkování a cena za uložení tuny odpadu má vzrůst až čtyřnásobně.
Proto jsme se rozhodli vylepšit nakládání s odpady tak, aby se snížilo množství netříděného odpadu, za jehož
skládkování je nutné platit, a na druhé straně se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který naopak dostane
zaplaceno naše město.
Řešením je Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství. Jeho zavedením by se mělo
významně zvýšit množství recyklovatelného materiálu, jenž je možné znovu použít jako surovinu pro
průmyslovou výrobu. K efektivnějšímu třídění odpadu by měl domácnosti motivovat formou slevy na poplatku
za svoz komunálního odpadu. Čím kvalitněji domácnost třídí odpady, tím větší slevu z poplatku získá.
Domácnosti by měly pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují životní
prostředí. Je přeci rozdíl, když má někdo každý týden dvě plné popelnice a k tomu jezdí každou chvíli do
sběrného dvora, a když někdo druhý naplní popelnici sotva z poloviny.
A jak to tedy bude vypadat? Každá domácnost společně s tímto manuálem obdržela 2 ks čirých pytlů na
třídění odpadů (další pytle na třídění odpadů si můžete zdarma vyzvednout na městském úřadě a
v informačním centru po přihlášení do systému). Až budete mít pytle plné roztříděného odpadu, označíte je
čárovým kódem a večer před svozovým dnem je dáte před dům na místo, kam jste zvyklí stavět svoji popelnici
na komunální odpad. Nálepky s čárovým kódem byly součástí rozesílaného dopisu. Zaměstnanci svozové firmy
poté pytle sesbírají a dle správně vytříděného odpadu připíší každé domácnosti patřičné EKO-body, na základě
kterých se na konci roku stanoví sleva z poplatku za svoz odpadu v následujícím roce. Připisování EKO-bodů
domácnostem se bude dít na základě čárového kódu připevněného na úvazku pytle, takže je opravdu nutné,
aby byly pytle touto nálepkou označeny. Zároveň jsou zprovozněny webové stránky www.mojeodpadky.cz,
kde jsou pro každou domácnost vytvořené odpadové účty, kde může každý sledovat, kolik odpadu vytřídil,
jakou odměnu/kolik EKO-bodů za to získal. Přístupové údaje do odpadového účtu najdete na pravé straně,
případně dole na listu s čárovými kódy. Přesný návod, jak se do systému přihlásit naleznete na stránkách
města v odkazu Odpadový dotazník.
Pozor! MESOH není jen o třídění odpadů, ale pamatuje také na snižování produkce odpadů v
domácnostech, kde se hodnotí, kolik litrů nádob a pytlů domácnost využije ke sběru odpadů. Samozřejmě čím
méně, tím lépe, protože každý obsloužený litr se platí. Pro získání EKO-bodů/úlevy na poplatku za snižování
produkce odpadů je třeba do odpadového dotazníku ve svém odpadovém účtu uvést způsoby, jakými
domácnost snižuje produkci odpadů. Dále také doporučujeme potvrdit Inventuru stanoviště. V odpadovém
účtu sekce „Články, dokumenty…“ najdete pro inspiraci seznam nejčastějších způsobů snižování produkce
odpadů, které občané uvádějí.
Odpadový dotazník můžete vyplnit do 20.12.2018 ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz
nebo osobně odevzdat na městském úřadě, popř. v informačním centru. Odevzdáním vyplněného dotazníku
do 20.12.2018 budete přihlášení do MESOH od roku 2019. Občané přihlášení do tohoto data budou mít nárok
na jednorázovou slevu na místní poplatek za komunální odpad ve výši 300Kč.
Místní poplatek za komunální odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č.4/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třízení, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku je pro rok 2019 stanovena na 650Kč na poplatníka. Při zapojení do systému MESOH do
20.12.2018 budou poplatníci po jednorázové slevě 300Kč platit 350Kč na poplatníka.
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Aby bylo možné ocenit občany, kteří produkují minimální množství odpadů, je třeba získat informace
nejen o tříděném odpadu, ale také i o tom zbytkovém netříděném. Proto je třeba každou sběrnou nádobu
označit etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít
informace o nádobách a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto data napoví, koho ocenit za nízkou
produkci odpadů, kde je prostor pro zlepšení. Dále tyto informace poslouží k posouzení, zda plánované změny
po zavedení přinesly nějaké ovoce.
Nádoby na směsný komunální odpad, které bylo možné identifikovat, byly označeny zaměstnanci
města. Poslední „velký“ polep proběhl 15.11.2018. Nyní se budou polepovat a řešit nádoby, které dosud
nebyly kódem označeny. Jedná se o bytové domy, které budeme řešit s domovníky a dále o domy, kde
nádoby nebyly, případně nešlo určit komu patří. Budeme dolepovat do 20.12.2018. Nádoby neoznačené
čárovým/QR kódem nebudou od 1. 1. 2019 sváženy! Čárový /QR kód je kód, který dodalo město. Proto je
také ve vašem zájmu, nemáte-li nádobu na komunální odpad označenu čárovým/QR kódem, abyste se nám
ozvali a nádobu nechali označit. Vy, co již nádobu polepenu kódem máte, si zkontrolovali, zda kód na
nádobě je správně přiřazen k vašemu odpadovému účtu.
Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a
nedostatky. Jak však dokazuje příklad z ostatních obcí a měst, tento způsob třídění odpadu se městu
i domácnostem vyplatí.
A my vám děkujeme, že tříděním odpadu přispíváte k ochraně životního prostředí.
S pozdravem vedení města Rájec-Jestřebí
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