Konec MESOH roku 2020/2021
K poslednímu září 2021 nám končí „MESOH rok 2020/2021“. Do systému třídění je aktuálně zapojeno
983 aktivních domácností z celkových 1467. Je to tedy 67,01 %.
Třídění plastu a papíru probíhá do pytlů a do barevných popelnic. Pro zajímavost, bylo vydáno 594 ks
žlutých popelnic na plasty a 499 ks modrých popelnic na papír.
Je potřeba provádět pravidelnou kontrolu odpadového účtu. Všichni jste obdrželi přihlašovací jméno
a heslo. Doporučujeme minimálně jednou za dva měsíce si odpadový účet zkontrolovat. Zjistíte tak
průběžně, že se vám například nenačetl pytel nebo popelnice s vytříděným odpadem. Pokud se tak
stane, je třeba nás, případně firmu ISNO IT s.r.o., kontaktovat. Doporučujeme si zapisovat, kdy jste
tříděný odpad sváželi. Například si jednoduše vyznačte svoz do kalendáře, je to otázka několika vteřin
a velmi vám to usnadní orientaci, kolik odpadu jste vytřídili a kdy to bylo. Pokud máte možnost,
kontrolujte si svozy sami z domova. Pokud možnost nemáte, kontaktujte nás nebo v úřední dny
přijděte osobně. Dále je třeba zkontrolovat inventuru stanoviště. Zde naleznete informaci, které osoby
jsou na daném stanovišti hlášeny a také jaká popelnice je na vaše stanoviště napárovaná. Zkontrolujte
si kód, který máte doma na popelnici nalepen. Stačí zkontrolovat poslední čtyři čísla. Kód vždy začíná
stejně RAJE1000xxxx. Poslední čtyři čísla jsou jedinečná, na každé popelnici jiná.
Nyní nás čeká období reklamací, toto období potrvá do 15.11.2021. Po uplynutí této doby již nebude
možné cokoli na odpadovém účtu měnit. Proto vás žádáme, zkontrolujete si odpadové účty. Kdo nemá
možnost provést kontrolu doma sám, může přijít za námi. V úřední dny na městský úřad za Ing. Blankou
Vybíhalovou nebo za paní Jitkou Měcháčkovou, případně do informačního centra za Mgr. Hanou
Hortovou. U těchto pracovnic jsou k vyzvednutí pytle na tříděný odpad, kódy na pytle a kódy na
popelnice. Systém kontroluje spotřebu pytlů, používejte je proto pouze na třídění plastu a papíru.
Stále se lze do systému zaregistrovat. Odpadový dotazník, který slouží jako přihláška, naleznete na
stránkách města nebo u výše zmíněných pracovnic.
Další MESOH rok začíná 01.10.2021 a končí 30.09.2022. Ti, kteří třídí, pokračují stejně. Stále platí
popelnici připravit ke svozu, až když je plná. Pytle i popelnice s tříděným odpadem naplnit, co nejvíce
to jde, PET lahve sešlápnout, do pytlů a popelnic s plasty lze třídit i hliník. Popelnice mají nalepen trvalý
čárový kód, pytle je nutné při každém svozu označit jedinečným čárovým kódem z archu, který jste od
nás obdrželi. Nedávejte ke svozu pytle ani popelnice, které nejsou zcela naplněné.
Občané, kteří se zapojili do systému třídění, musí plast a papír třídit do pytlů či popelnic, NE DO
KONTEJNERŮ. Pokud budete vytříděný odpad umísťovat do kontejnerů, nebudete mít slevu! Třídění
do kontejnerů je ekologicky správně, ale nelze personalizovat, tzn. nedokážeme určit, kdo odpad
vytřídil = nemůže být poskytnuta sleva. Toto je stanoveno od samého začátku, ale raději připomínáme.
Pevně věříme, že systém třídění MESOH má smysl a přejeme si, aby fungoval co nejlépe, ke
spokojenosti naší a samozřejmě i vaší.
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