
 
 

 

 
ODVOZ PLASTŮ A PAPÍRU 
 
Vážení spoluobčané, 
jak jsme již uváděli v předchozím zpravodaji, naše obec chce jít s
v oblasti odpadů. V souvislost
zvyšování poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 20
zakazuje možnost skládkovat využitelný odpad, je zřejmé
při současném způsobu nakládání 
Pro vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 20
činil 500,- Kč/t, přičemž pro letošní rok je to již 800
až na hodnotu 1 850,- Kč/t!  
 
Tuto, do budoucna, nepříjemnou situaci v odpadovém hospodářství chceme řešit 
Motivačního a evidenčního systému p
Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového 
hospodářství obce. Tento systém už je zaveden a 
 
Co se změní u toho, kdo se zapojí
Každá zapojená domácnost si na OÚ
obsahem budou pytle, etikety s QR kódy, manuál pro třídění 
a přihlašovací údaje do odpadového účtu. Třídit do pytlů se budou plasty 
(ŽLUTÁ etiketa) a papír (MODRÁ etiketa). S
kódem se vždy nalepí na visačku, která
Pytel se pak v den svozu umístí
odkud bude svezen. Načtení
množství vytřídil. Třídit mohou úplně všichni, ať už
 
Hlavní výhody pro zapojené 

 SLEVA z ročního poplatku
 pohodlné třídění přímo v
 plasty a papír není nutné 

(kontejnery budou postupně 
 
Příští rok se začne sledovat 
abychom měli kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se v
ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou označeny 
nebo čipem.  
 
Na webu www.mojeodpadky.cz/lipovec
odpadový účet, kde bude možno
Pro další informace můžete také 
stránkách www.mojeodpadky.cz
úřadě. 
 
Balíček pro třídění bude možno 
 

1. svoz proběhne v pátek 23.7.2021 od 
 
Děkujeme, že se do nového

 

ODVOZ PLASTŮ A PAPÍRU PŘÍMO OD DOMU

předchozím zpravodaji, naše obec chce jít s dobou a uděla
souvislosti s již schváleným zákonem o odpadech

ání komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 20
skládkovat využitelný odpad, je zřejmé, že se v následujících letech, 

současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. 
áklad poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 20

pro letošní rok je to již 800,- Kč/t a do roku 2029

Tuto, do budoucna, nepříjemnou situaci v odpadovém hospodářství chceme řešit 
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství 
Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového 

obce. Tento systém už je zaveden a funguje v desítkách obcí v

u toho, kdo se zapojí? 
si na OÚ vyzvedne balíček pro třídění, jehož 

obsahem budou pytle, etikety s QR kódy, manuál pro třídění  
a přihlašovací údaje do odpadového účtu. Třídit do pytlů se budou plasty 
(ŽLUTÁ etiketa) a papír (MODRÁ etiketa). Samolepící etiketa s QR 

visačku, která se upevní na naplněný pytel. 
umístí na sběrné místo popelnic s komunálním odpadem

čtením kódu bude mít obec, i domácnost, informace, kdo 
Třídit mohou úplně všichni, ať už obyvatelé rodinných domů nebo

pro zapojené domácnosti:  
ročního poplatku za odpady,  

pohodlné třídění přímo v domácnosti, 
není nutné vozit do kontejnerů na sběrných 

(kontejnery budou postupně odstraňovány). 

 také směsný komunální odpad z popelnic, 
abychom měli kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se v naší obci 

Popelnice budou označeny čárovým kódem

www.mojeodpadky.cz/lipovec byl každé domácnosti vytvořen 
možno sledovat své výsledky ve třídění odpadů.  

Pro další informace můžete také kontaktovat provozovatele systému na 
www.mojeodpadky.cz, případně se informujte na obecním 

bude možno vyzvednout od 15.7.2021 na obecním úřadě

pátek 23.7.2021 od 7:00.  

nového systému zapojíte a budete v domácnostech

V

ÍMO OD DOMU 

dobou a udělat další kroky 
již schváleným zákonem o odpadech, který stanovuje 

ání komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2030 
následujících letech, 

navýšení poplatku za odpady. 
áklad poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2020 

t a do roku 2029 se vyšplhá  

Tuto, do budoucna, nepříjemnou situaci v odpadovém hospodářství chceme řešit zavedením 
ro odpadové hospodářství (tzv. MESOH). 

Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového 
v republice.  

 

komunálním odpadem, 
informace, kdo jaké 

obyvatelé rodinných domů nebo bytovek. 

kontejnerů na sběrných hnízdech 

popelnic, 
naší obci 

čárovým kódem 

každé domácnosti vytvořen 
 

ontaktovat provozovatele systému na 
, případně se informujte na obecním 

na obecním úřadě.  

v domácnostech třídit!  
 

Vedení obce Lipovec 


