Návrh přílohy k nakládání s tříděným odpadem
pro obec Dívčice
Pytlový sběr tříděného odpadu s využitím čárových kódů v obci
Dívčice
Celý systém sběru, třídění přepravy a nakládání s tuhými komunálními odpady je upraven OZV obce
Dívčice.
Účast v systému pytlového sběru tříděného odpadu s identifikací pomocí čárových kódů je dobrovolná.
Poplatníkovi jsou po registraci zdarma vydány samolepící štítky pro jednotlivé komodity sběru. Štítek
obsahuje čárový kód s informacemi o komoditě, pořadovém čísle štítku a identifikuje poplatníka pomocí
vygenerovaného kódu. Pod tímto kódem jsou informace o sběru prezentovány na internetových stránkách
obce. Za každý řádně naplněný pytel jsou poplatníkovi přiznány bonusové body, jež představují určitou
finanční částku. Takto nastřádaná částka je poplatníkovi odečtena při paušální platbě za odvoz popelnic
v následujícím (ročním) svozovém období. V dnešní době jsou u nás parametry nastaveny následovně:
hodnota jednoho bodu je 5,- Kč.

Podmínky pro třídění jednotlivých druhů odpadů
1) PLASTY – do tohoto odpadu patří plastové láhve, kelímky sáčky, fólie, výrobky a obaly s plastů i
polystyrénu. Je důležité plastové láhve důkladně zmačkat nebo sešlapat. Obaly od potravin je nutné
zbavit největšího znečištění krátkým vypláchnutím. Uzávěry lahví a papírové etikety se mohou na láhvi
ponechat. Do pytlů nepatří výrobky z PVC, linolea, novodurové trubky a obaly od nebezpečných látek,
jako jsou např. motorové oleje, barvy a nebezpečné chemikálie.
Pytle musí být při minimálním objemu 110 litrů plné, dobře zavázané a opatřené samolepkou s čárovým
kódem, kterou nalepíte na místě chráněném proti vodě. Váha naplněného pytle musí být vyšší než 2 kg. Za
jeden naplněný pytel jsou poplatníkovi přiznány 3 bonusové body.
2) PAPÍR - do tohoto odpadu patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón i papírové obaly a sáčky. Nepatří sem papír mokrý či mastný, uhlový a voskovaný
papír, použité hygienické plenky a papírové hygienické prostředky.
Pytle musí být dobře zavázané a opatřené samolepkou s čárovým kódem, kterou nalepíte na místě
chráněném proti vodě. Také je možno papír složit do balíku a dobře převázat provázkem. Samolepka se
v tomto případě nalepí na vhodném a viditelném místě balíku. Minimální váha pytle či balíku musí být 10
kg. Za jeden pytel nebo balík je přiznán poplatníkovi 1 bonusový bod.
3) NÁPOJOVÉ KARTONOVÉ OBALY – například od mléka a džusů. Také u tohoto odpadu je potřeba obal
vypláchnout a zmenšit objem krabičky rozložením nebo sešlápnutím. Uzávěry z plastu se na obalu
nechávají.
Pytle musí být při minimálním objemu 110 litrů plné, dobře zavázané a opatřené samolepkou s čárovým
kódem, kterou nalepíte na místě chráněném proti vodě. Váha naplněného pytle musí být vyšší než 2 kg. Za
jeden naplněný pytel jsou poplatníkovi přiznány 3 bonusové body.

V případech, kdy nejsou dodrženy podmínky třídění, nelze poplatníkovi započíst bonusové body. Poplatník
je na tuto skutečnost upozorněn v průběžných výsledcích na internetových stránkách obce. Takto je
zaručena transparentnost systému sběru a také si každý může zkontrolovat, zda všechny jeho odevzdané
pytle byly zaregistrovány. Pro přiznání bodů je také nutné, aby poplatník měl včas a v patřičné výši
zaplaceny poplatky za svoz TKO.
Svoz pytlů s nalepenými samolepkami obsahující čárový kód se provádí 1x měsíčně v určené dny přímo od
domu. Čárový kód je obsluhou přečten přenosnou čtečkou při sběru, kdy se také kontroluje, zda jsou
dodrženy podmínky pro přiznání bodů. Čárový kód pytle lze kdykoli načíst znovu a upravovat zadané
parametry. Například, když bude problém s nějakým pytlem při jeho předávání následné organizaci, lze
okamžitě identifikovat příslušného poplatníka. Pokud čárový kód nejde načíst, je na etiketě také číselná
podoba čárového kódu, kterou lze zadat pomocí klávesnice na čtečce a takto pytel načíst. Pytle lze použít
vlastní, nebo je zakoupit na obecním úřadě za výhodnou velkoobchodní cenu. Pytle s odpady se poté
odvezou do příslušných organizací. Například u nás jsou to firmy Rumpold a Sběrné suroviny.
Po provedeném svozu se čtečka vloží do nabíjecího stojánku a nasbíraná data lze „přetáhnout“ do PC, kde
jsou zpracována a archivována. Štítky se tisknou na běžné laserové tiskárně, kdy na archu formátu A4 je 24
štítků 70 x 36 mm.

