MANUÁL k Motivačnímu a evidenčnímu systému (MESOH)
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, ze všech stran se na nás valí informace o plánovaném zdražení skládkování,
o tlaku, aby lidé více třídili odpady, a snížili tak produkci směsného komunálního odpadu. Proto se vedení
obce Mukařov rozhodlo zavést Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH.

Co Vás čeká?
V rámci MESOH se sleduje počet všech vyvážených popelnic. Proto budou každé domácnosti na popelnice
nalepeny permanentní čárové/QR kódy, které zaměstnanci svozové společnosti při svozu od 1.10.2019
načtou čtečkou. Díky této evidenci budeme mít přesný přehled o množství odpadu vyváženého společností
Marius Pedersen a Vy se budete moci zapojit do bonusového systému. Každá domácnost bude mít možnost
sbírat EKO body, které se na konci vyhodnocovacího období přepočítají na slevu z místního poplatku
za odpady, kterou bude poprvé možno uplatnit již v roce 2020.
Při zapojení do systému MESOH můžete získat až 8 druhů EKO bodů:
1. EKO body BT – Body za třídění odpadů obdržíte za každou ke svozu přistavenou nádobu
s tříděným odpadem (plast a papír). Upozorňujeme: vysoký počet svozů se nerovná vyšší
konečná sleva za vyhodnocovací období. Maximální roční počet EKO bodů BT je 25
na osobu v domácnosti.
2. EKO body BV – Body za efektivní využívání nádob obdržíte na základě vyplněného
Odpadového dotazníku a potvrzené Inventury stanoviště*. Systém poté sleduje celkovou
úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Doporučujeme dávat nádoby
ke odvozu dostatečně plné. Harmonogram svozových dní do konce roku 2019 se nemění.
Maximální roční počet EKO bodů BV je 25 na osobu v domácnosti.
3. EKO body BS – Body za snižování produkce odpadů obdržíte ve chvíli, kdy přirozenými
způsoby snižujete produkci odpadů. Pro nárok na udělení těchto bodů je potřeba se
v Odpadovém dotazníku zavázat ke splnění až 5 způsobů snižování produkce odpadů. Systém
poté opět sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte.
Maximální roční počet EKO bodů BS je 20 na osobu v domácnosti.
4. EKO body BN – Body za ekologické nakupování obdržíte za nakupování v bezobalových
obchodech, které jsou zapojeny do Výzvy Precykluj. Více informací na www.precykluj.cz.
Maximální roční počet EKO bodů BN je 10 na osobu v domácnosti.
Dalšími druhy EKO bodů jsou EKO body za kompostování (BK), EKO body za zájem (BZ), EKO body
za darování (BD) a EKO body za energie (BE). Podrobnější informace o těchto typech EKO bodů
naleznete v sekci „Hodnocení stanoviště“ ve svém Odpadovém účtu.
Evidování popelnic bude probíhat od pondělí 9.9. do pátku 13.9. 2019. Tímto prosíme všechny
občany, aby nechávali popelnice označené číslem popisným v tyto dny před domem
od 7:00 do 17:00 hodin do doby, než budou mít nádoby označeny.
Od 01.01.2020 nebudou popelnice bez kódu sváženy! V případě, že Vaše nádoba nebude
do konce září 2019 označena kódem, nebo si po označení pořídíte novou popelnici, budou
permanentní kódy k vyzvednutí na obecním úřadě.
*Inventuru stanoviště a Odpadový dotazník naleznete v Odpadovém účtu.
Do svého Odpadového účtu se přihlásíte pomoci přihlašovacích údajů, které jsou součástí
tohoto manuálu (LOGIN a HESLO). Přihlášení provedete na webu www.mojeodpadky.cz.

Pokud nemáte k dispozici internet, můžete potřebné podklady vyplnit na úřadě.

www.mojeodpadky.cz

JAK TŘÍDIT VYBRANÉ KOMODITY
Plast
Do žluté nádoby můžete dát veškeré druhy plastových odpadů
z domácnosti – například: fólie, igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET
lahve, obaly od pracích či kosmetických přípravků, balící fólie, obaly
od CD, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků (margarín, máslo
apod.) a různé drobné plastové výrobky.
Kelímky od jogurtů nemusí být vymyté! Vymývání není ekologické.
Až bude nádoba dostatečně plná, postavte ji před dům ke svozu
dle harmonogramu svozových dní.
Do nádoby s plastem NEPATŘÍ: novodurové trubky, automobilové plasty,
bakelit, jednorázové pleny, linoleum a jiné výrobky z PVC, plasty znečištěné
nebezpečnými chemikáliemi, obaly od olejů, molitan a jiné neplastové
výrobky.

Papír
Do modré nádoby můžete dát veškeré druhy papírových odpadů
z domácnosti – například: noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku,
kancelářské
papíry,
obálky,
jakékoliv
papírové
obaly
od potravin či léků apod.
Krabičky apod. prosím rozlepte, aby bylo možné nádobu naplnit
co nejefektivněji.
Až bude nádoba dostatečně plná, postavte ji před dům ke svozu
dle harmonogramu svozových dní.
Do nádoby s papírem NEPATŘÍ: mastný papír, papír na pečení, papírové
ubrousky, svazky knih, papír znečistěný nebezpečnými chemikáliemi,
uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.

Pevně věříme, že MESOH přinese dobré výsledky, stejně jako v obcích a městech, které
tento systém mají úspěšně zavedený již několik let. V případě jakýchkoliv dotazů nebo
nesrovnalostí v osobách na stanovišti se můžete obrátit na on-line podporu na webu
www.mojeodpadky.cz, na e-mail stankova@mojeodpadky.cz nebo osobně na Obecní úřad
Mukařov.
Pokud Vás zaváděné změny zaujaly a není Vám vše jasné, doporučujeme informační video
MOJEODPADKY, ve kterém je vysvětlena problematika odpadů. Video najdete na YouTube nebo
na Facebooku.

www.mojeodpadky.cz

