Třídění odpadu v systému MESOH

Na zastupitelstvu města Rájec-Jestřebí konaném 10.11.2021 byla schválena nová Obecně závazná
vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Tato vyhláška stanovuje pro rok 2022 sazbu poplatku ve výši 650 Kč. Výše poplatku
pro poplatníky, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
se stanoví dle získaných EKO bodů za třídění odpadu. Maximální úleva, kterou lze poplatníkovi pro
rok 2022 udělit, činí 450 Kč na osobu.
Zároveň byla schválena nová Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství („MESOH“). Tato pravidla jsou platná pro období 01.10.2021 – 30.09.2022.
Nejdůležitější změnou je nové stanovení výpočtu EKO bodů za efektivní využívání nádob (BV), které
se týkají komunálního odpadu a výpočtu EKO bodů za snižování produkce odpadů (BS). Hodnota 1
EKO bodu je stanovena na 8 Kč.
Čeho chceme dosáhnout. Domácnosti zapojené do systému MESOH se již naučili velmi dobře třídit
svůj odpad. Naší další snahou je, aby v této činnosti dále pokračovali, dále dobře rozlišovali odpad,
který lze vytřídit a v popelnicích na komunální odpad, aby tak končilo co nejméně směsného odpadu.
Dalším cílem je, aby nádoby se směsným komunálním odpadem a nádoby/pytle s vytříděným
odpadem byly ke svozu přistaveny skutečně naplněné, plastový odpad sešlapaný. Aby nebyl svážen
vzduch. Chceme se pokusit vyvolat zamyšlení na tím, proč určité věci kupuji. Zda je skutečně
potřebuji, nemůžu omezit množství? Příkladem může být omezení množství nakupovaných balených
vod.
Podmínky pro udělení slevy a co ovlivňuje její výši:
▪

▪

▪

▪

Vyplnění odpadového dotazníku. To jste na začátku udělali všichni, dotazník fungoval a stále
funguje jako přihláška do systému MESOH. V průběhu doby však mohlo dojít ke změně Vašeho
chování. Mohlo se stát, že některou komoditu jste netřídili, v dotazníku to uvedli a nyní ji ale již
třídíte. Proto je potřeba odpadový dotazník aktualizovat. Lze to udělat z domova po přihlášení do
Vašeho odpadového účtu, případně přijděte za námi. I to, jak je vyplněn odpadový dotazník
ovlivňuje výši konečné slevy.
Třídění plastu a papíru. V průběhu roku třídíte, ke svozu přistavujete naplněné pytle a popelnice.
Pytle 120 l, průhledné, které si můžete u nás vyzvednout. Tyto pytle naplnit sešlapaným odpadem
tak, aby byly opravdu plné, nechystat ke svozu tzv. „půl pytle“, tím si v konečné slevě jen uškodíte.
O popelnicích platí to stejné, odpad sešlapat, co nejvíce naplnit. Třídíte to, co doma vyprodukujete.
Nemá smysl vozit si plasty či papír například z práce. Smyslem systému není vytřídit velké množství
plastu a papíru, které dovezeme, kdo ví odkud. Smyslem je, vytřídit to, co doma vyprodukujeme
tak, aby ve směsném odpadu skončilo jen to, co opravdu vytřídit nelze. Systém hodnotí množství
vytříděného odpadu, pokud je ho nadprodukce, ovlivní to konečnou slevu.
Třídění ostatních komodit jako je sklo, textil, olej, bio odpad, elektro odpad a další. Tyto položky
třídíte do kontejnerů a popelnic k tomu určených, příp. uložením na sběrném dvoře, který je pro
Vás otevřen ve středu od 12 hod. do 18 hod. a v sobotu od 8 hod. do 12 hod. Tím, že tyto komodity
třídíte, snižujete svoji produkci směsného komunálního odpadu.
Četnost svozu popelnice na směsný komunální odpad. Toto je častý problém. Opravdu je třeba
přistavit popelnici ke svozu až když je plná. Při jejím svozu se vždy načte plný objem. Systém
porovnává směsný odpad ku vytříděnému, takže pokud přistavujete popelnici se
směsným komunálním odpadem poloprázdnou a svážíte vlastně vzduch, je to špatně a v pohledu

▪

slevy si škodíte. Naplnění popelnice může někomu trvat 14 dní, někomu měsíc, jinému i dva měsíce.
Záleží na počtu osob v domácnosti na pečlivosti třídění i na komoditách, které vyhazujete.
Popelnice se směsným komunálním odpadem musí být vyvezena minimálně jednou za rok. Jinak
byl započítám průměr města, nově podle pravidel bude automaticky započítán objem
1441litrů/osoba/rok. Systém je nastaven tak, že každá domácnost, i když třídí výborně, je v ní jen
jeden člověk, musí minimálně jednou za rok popelnici ke svozu přistavit, protože vždy se najde
odpad, který nelze vytřídit. Tato podmínka se nejvíce dotýká chatařů, chalupářů a osob, které žijí
v domácnosti sami.
Aktivita na odpadovém účtu. Systém sleduje, zda se o odpadový účet zajímáte. Pokud jej alespoň
jednou za tři měsíce navštívíte a zkontrolujete, dostanete body za zájem. Pokud nemáte možnost
zkontrolovat si odpadový účet sami, přijděte za námi a kontrolu provedeme společně.

Aktuální informace k odpadům naleznete na webových stránkách města: www.rajecjestrebi.cz v sekci
Město – Odpady – MESOH.
Pytle na tříděný odpad, kódy na pytle a kódy na popelnice, pokud máte popelnici novou, případně
původní kód je poškozen, můžete vyzvednout v úřední dny na městském úřadě u Ing. Blanky
Vybíhalové (pokladna, 515 557 621, pokladna@rajecjestrebi.cz) a Jitky Měcháčkové (mzdové,
515 557 627, mzdove@rajecjestrebi.cz) a na informačním centru u Mgr. Hany Hortové (515 557 635,
cestruch@rajecjestrebi.cz ). Systém kontroluje spotřebu pytlů, používejte je proto pouze na třídění
plastu a papíru.
Přihlašovací údaje do účtu MESOH na stránkách www.mojeodpadky.cz naleznete na archu s čárovými
kódy, pokud jej nemáte, kontaktujte výše zmíněné pracovnice.
Občané, kteří nejsou do systému MESOH zapojeni, platí poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství v plné výši 650 Kč. Platí to i pro ty, kteří třídí plast, papír, sklo, bio odpad a další komodity
do příslušných kontejnerů, případně je odváží na sběrný dvůr. Třídění tímto způsobem není adresné,
proto nelze přidělit sleva.
Stále je možné se do systému zaregistrovat. Odpadový dotazník, který slouží jako přihláška, naleznete
na webových stránkách města, u výše zmíněných pracovnic nebo na svém odpadovém účtu.
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