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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? 

Rekreační objekty i trvale obydlené domácnosti v lokalitách nedostupných pro velké popelářské 
auto obdrží pytle na odpad a archy s čárovými kódy pro označování pytlů – černé pro směsný 
odpad, žluté a modré pro plast a papír. Až budete mít pytel s odpadem řádně naplněný, připevníte 
na něj visačku s čárovým kódem a dáte jej před vrata nebo vjezd dle harmonogramu svozových 
dní. (Směsný odpad každé pondělí, separované plasty a papír každé první pondělí v měsíci).  
Sváženy jsou pouze pytle s čárovým kódem. Díky této evidenci má obec přesný přehled o množství 
odpadu vyváženého z naší obce a vy budete mít možnost se 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.  

Při zapojení do systému MESOH můžete získat až 6 druhů EKO bodů: 

1. EKO body BT – Body za třídění odpadů obdržíte za nádobu s tříděným odpadem 
přistavenou ke svozu (plast a papír). Upozorňujeme: vysoký počet svozů se nerovná 
vyšší konečná sleva za vyhodnocovací období. Maximální roční počet EKO bodů BT 
je 24 na osobu v domácnosti.  

2. EKO body BV – Body za efektivní využívání nádob získáte na základě celkového 
objemu směsného odpadu, který odevzdáte. Směsný odpad se sváží každý týden, 
doporučujeme ale vystavovat nádoby ke odvozu jen tehdy, kdy jsou skutečně plné. 
Maximální roční počet EKO bodů BV je 24 na osobu v domácnosti. 

3. EKO body BS – Body za snižování produkce odpadů obdržíte ve chvíli, kdy 
přirozenými způsoby snižujete produkci odpadů. Systém sleduje celkovou úroveň 
třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Maximální roční počet EKO bodů 
BS je 30 na osobu v domácnosti. 

4. EKO body BK – Body za kompostování. Rostliny ze zahrádky i zbytky z kuchyně je 
možné zlikvidovat kompostováním. Tím předejdete vzniku odpadu, a navíc získáte 
kompost a body. Maximální roční počet EKO bodů BK je 18 na osobu v domácnosti.  

5. EKO body BN 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 18 na osobu v domácnosti.  

6. EKO body BZ za zájem získáte, když alespoň jednou za 3 měsíce navštívíte svůj 
odpadový účet na www.mojeodpadky.cz a máte vyplněný odpadový dotazník a 
potvrzenou inventuru stanoviště. Maximální roční počet EKO bodů BZ je 6 na osobu 
v domácnosti. Pokud nemáte k dispozici internet, můžete dotazník i inventuru vyřešit 
na obecním úřadě.  
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JAK TŘÍDIT VYBRANÉ KOMODITY 

Plast  
Do průhledného pytle 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 
Do pytlů 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.  

Větší plasty (např. zahradní stůl), které se nevejdou do pytle, lze polepit 
čárovými kódy přímo 

Papír 
Do průhledného pytle 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 pytel naplnit co nejefektivněji.  

Do pytlů s papírem NEPATŘÍ: mastný papír, papír na pečení, papírové ubrousky, svazky knih, papír 
znečistěný nebezpečnými chemikáliemi, uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.  

Pokud máte pouze letáky, noviny, časopisy, příp. kartony, můžete je svázat do balíku. Balík označený 
visačkou s čárovým kódem můžete přistavit ke svozu dle harmonogramu svozových dní. Výška balíku 
by měla být alespoň 30 cm.  

Jak označit pytel visačkou s čárovým kódem 
 
1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky. 
2. Doprostřed visačky nalepíme čárový kód – čárový 

kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý! 
3. Visačku přivážeme k úvazku pytle. 

Video návod, jak správně označit pytel visačkou  
s čárovým kódem, spustíte prostřednictvím tohoto 
odkazu: 
www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou 
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