MANUÁL K MOTIVAČNÍMU A EVIDENČNÍMU
SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH)
Jak systém funguje?
Vážení občané, nově budete moci třídit plast, papír a kovové obaly do čirých
pytlů a také drobné elektrozařízení do vysloužilé nákupní tašky nebo jedlý olej a
tuk do PET lahve přímo ve své domácnosti a získat díky tomu slevu z poplatku za
odpad. Stačí na visačku k úvazku pytle, nákupní tašky nebo PET lahve nalepit
patřičný QR kód a dát vytříděný odpad v daný svozový den před dům. Součástí
tohoto balíčku je arch s QR kódy a 25 kusů pytlů do začátku.

Za co mohu dále získat slevu?
Systém MESOH se netýká pouze třídění odpadu. Slevu z poplatku můžete získat
nejen za třídění odpadů, ale také například za efektivní přistavování popelnic ke
svozu, za předcházení vzniku odpadu, ekologicky odpovědné nakupování (více
na www.precykluj.cz) nebo také za kompostování. Za body, které získáte v roce
2022, budete mít nárok na slevu z poplatku v roce 2023. Více informací naleznete
v tomto manuálu nebo ve svém odpadovém účtu.

Co je odpadový účet?
Každá domácnost má vytvořen vlastní odpadový účet, kde budou informace o
tom, jak daná domácnost třídí a snižuje produkci odpadů, a jiné další potřebné
informace. Doporučujeme vám také ve svém odpadovém účtu vyplnit
odpadový dotazník, který aktivuje bonusy za kompostování a za snižování
produkce odpadů. Dále doporučujeme chviličku věnovat i inventuře stanoviště,
kde jsou informace o počtu osob na dané adrese. Veškerý odevzdaný odpad je
dělen počtem osob, a proto se vyplatí si jej zkontrolovat, případně na obecním
úřadě požádat o sloučení nebo o rozdělení osob – ne ve všech domácnostech
odpovídá trvalý pobyt reálně trávenému času.

Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Na webu www.mojeodpadky.cz zvolíte „Přihlásit se“ a vyplníte své přihlašovací
údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje naleznete na spodním okraji listu s QR kódy,
který je součástí tohoto balíčku.

Kde si mohu vyzvednout další pytle a QR kódy?
Nové pytle a nové QR kódy jsou k dostání zdarma na obecním úřadě.

Nemám přístup k internetu, co mám dělat?
V tomto případě můžete zajít na obecní úřad, kde Vám rádi
s čímkoliv poradíme.

www.mojeodpadky.cz

EKO body za třídění (BT)
Cílem bonusu je ocenit domácnosti za adresnost a za prostor, který ve své
domácnosti ke třídění vyčlenili. EKO body za třídění odpadů získá každá
domácnost, která odevzdá tříděný odpad označený QR kódem. Získané body
se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti. Maximální počet BT za rok je
24 EKO bodů na osobu.
EKO body za efektivní využívání nádob (BV)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke svozu pouze plných nádob již
netříditelného odpadu. Body jsou vypočítány na základě obslouženého objemu
sběrných nádob s netříděným odpadem. Podmínkou je označení nádoby
čárovým/QR kódem. Maximální počet BV za rok je 24 EKO bodů na osobu.
EKO body za snižování produkce odpadů (BS)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO
body BS se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se
domácnost zavázala v odpadovém dotazníku s ohledem na celkový
obsloužený objem všech nádob a pytlů z dané domácnosti. Maximální počet
BS za rok je 30 EKO bodů na osobu.
EKO body za kompostování (BK)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání rostlinných
kuchyňských zbytků přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí
kompostování, vyhazování na hnojiště nebo zkrmování domácím zvířatům. EKO
body za kompostování se udělují za způsoby, ke kterým se domácnost zavázala
v odpadovém dotazníku. Za závazek v odpadovém dotazníku je možné získat 6
EKO bodů BK na osobu za rok. Za plnění závazku, které vychází z obslouženého
objemu nádob s netříděným odpadem, je možné získat dalších 12 EKO bodů BK
na osobu za rok.
EKO body za ekologické nakupování (BN)
Cílem bonusu je ocenit domácnosti za předcházení vzniku odpadů, ke kterému
dochází díky ekologickému (bezobalovému) nakupování. Příběh odpadu
začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování.
Maximální počet BN za rok je 18 EKO bodů na osobu. (více na
www.precykluj.cz).
EKO body za zájem (BZ)
Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do
fungování systému. EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou (1x
čtvrtletí) kontrolu odpadového účtu. Maximální počet BZ za rok je 6 EKO bodů
na osobu.

Jak třídit vybrané odpady
www.mojeodpadky.cz

• Plast, plast s nápojovými kartony
1. Do čirého pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky
od těstovin, od bonbónů,
lahev od jaru, od šamponu,
přepravní folie od PET lahví,
poctivě
sešlápnuté
PET
lahve, kelímky od jogurtu nemusí být vymyté, není to
ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. Opravdu vše,
co je plastové. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové kartony
(krabice od mléka, od džusu). Prosím nechte zbylé mléko z krabic
vykapat a krabice sešlápněte.
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost
pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel
zavažte a k úvazku připevněte
visačku s QR kódem.
3. Větší plasty např. bedna na hrozny, které se
nevejdou do pytle, není třeba
lámat. Nechte je vcelku, polepte
QR kódy a oblast kolem kódu
dobře označte, ať se nepřehlédne…

• Papír
A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky,
od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice
tak…
1. Do čirého pytle třiďte
obaly od mouky, cukru,
léků, sušenek, cereálií, sýru,
od bot, časopisy, noviny, letáky
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až
zavažte a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.

cukru, krabičky
od
bot…),
veškerý papír –
krabičky od
obálky, krabice
atd.
10 kg, pytel

B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy,
sešity …), tak…
1. Až bude balík vysoký cca 30 cm,
svažte tiskoviny do balíku a k úvazku
připevněte visačku s QR kódem.
2.
Větší kartonové krabice, které se nevejdou do
pytle, rozlepte, svažte do balíku o minimální výšce 30
cm a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.

www.mojeodpadky.cz

• Kovové obaly
1. Do čirého pytle třiďte konzervy od potravin (např. od hrášku, od
ananasu …), plechovky od nápojů (např. od piva …) a nádoby
od kosmetiky (spreje…).
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel
zavažte a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.

•

Drobné elektrozařízení

Drobným elektrozařízením je myšleno elektrozařízení, které se dá bez
problémů vzít jednou rukou respektive, které se vejde do klasické
igelitové nákupní tašky o rozměrech 50 x 45 cm.
1.
Do tašky dávejte drobné elektrozařízení (např. klávesnice, myš,
notebook, kalkulačka, budík, rádio, fotoaparát, telefon, kamera,
videohry, ruční ovladače videoher, set-top-box, DVD přehrávač,
hračky, holicí strojek, fén, žehlička, toustovač, rychlovarná konvice,
osobní váha, vrtačka, pájka, baterie …).
2. Až bude taška plná, zavažte ji a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.

• Jedlý olej a tuk
1. Jedlý olej a tuk sbírejte samostatně do PET lahví o minimálním objemu 2
litry (čím větší objem, tím líp).
2. Až bude PET lahev plná, dotáhněte vršek a k hrdlu PET lahve
připevněte visačku s QR kódem.
Pytle s plastem, s papírem, s kovovými obaly, volný plast, balíky papíru, tašku
s drobným elektrozařízením a PET lahev s jedlým olejem a tukem můžete přinést na
sběrné místo u ČOV nebo je můžete postavit před dům ke krajnici vozovky večer před
svozovým dnem. Harmonogram svozových dní najdete ve svém odpadovém účtu
nebo na stránkách obce.

Jak označit pytel visačkou s QR kódem
1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
2. Doprostřed visačky nalepíme QR kód – QR kód
nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!!
3. Visačku přivážeme k úvazku pytle.
Video návod jak správně označit pytel visačkou s
QR kódem, spustíte prostřednictvím tohoto
odkazu:
www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou
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