Manuál k Motivačnímu a evidenčnímu systému (MESOH)
Vážení občané obce Malešovice, 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 jsme se rozhodli zavést Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH.

Co vás čeká?
Každá domácnost obdrží společně s tímto manuálem pytle na tříděný odpad (v případě využití všech
pytlů na třídění odpadů je možné další získat na obecním úřadě). Až budete mít pytel naplněný tříděným
odpadem, nalepíte na něj čárový kód (arch s čárovými kódy je součástí tohoto balíčku) a dáte jej ke svozu
před dům ve svozový den, odkud pytle sveze svozová firma.
V rámci systému, jak již bylo „nakousnuto“, jsou udělovány tzv. EKO body. Tyto EKO body se na konci
vyhodnocovacího období přepočítají na slevu z poplatku za odpady. Po zapojení do systému MESOH můžete
získat až 8 druhů EKO bodů:
Prvním druhem jsou tzv. EKO body BT – Body za třídění odpadů obdržíte za každý odevzdaný
pytel s tříděným odpadem, který byl řádně označený čárovým kódem a splňoval podmínky
pro udělení EKO bodů (viz níže). Maximální roční počet EKO bodů BT je 25 bodů/osoba
v domácnosti.
Druhými body jsou tzv. EKO body BV – Body za efektivní využívání nádob a pytlů dostáváte
na základě vyplněného Odpadového dotazníku a potvrzené Inventury stanoviště*. Systém
poté sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Maximální
roční počet EKO bodů BT je 25 bodů/osoba v domácnosti.
Třetím druhem jsou tzv. 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 vyplnit v Odpadovém dotazníku až 5 způsobů snižování produkce odpadů. Systém
poté opět sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte.
Maximální roční počet EKO bodů BT je 20 bodů/osoba v domácnosti.
Dalšími druhy EKO bodů jsou EKO body za ekologické nakupování (BN), 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.
V rámci MESOH se sleduje i počet vyvážených popelnic na SKO. Proto každé domácnosti bude na
popelnice nalepený permanentní čárový/QR kód, který zaměstnanci svozové firmy při svozu načtou čtečkou.
Díky této evidenci budeme mít přesný přehled nad množstvím odpadů, které se od nás z obce vyváží.
Evidenci popelnic zajistí zaměstnanci obce. V případě, že vám popelnice nebude polepena, přijďte si prosím
pro čárový kód na obecní úřad.
Pevně věříme, že systém přinese kýžené ovoce, stejně jako v obcích a městech, které tento systém mají
úspěšně zavedený již několik let. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na on-line podporu na
webu www.mojeodpadky.cz, nebo na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.

* Inventuru stanoviště a Odpadový dotazník naleznete v Odpadovém účtu. Do svého
Odpadového účtu se přihlásíte pomoci přihlašovacích údajů, které naleznete na spodním okraji
archu s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO). Přihlášení provedete na webu
www.mojeodpadky.cz.
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Návod, jak třídit
jednotlivé odpady
PLAST společně s nápojovým kartonem* –

do čirého pytle
s plastovým odpadem můžete dát veškeré druhy plastových odpadů
z domácnosti, jako například: fólie, igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET
lahve, obaly od pracích, kosmetických a čistících přípravků, balicí fólie,
obaly od CD disků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků
(margaríny, máslo apod.), různé drobnější plastové výrobky, nápojové
kartony (od mléka, džusů atd.), čistý polystyren (v menším množství,
případně samostatně).
Kelímky od jogurtů, nápojové kartony apod. nemusí být vymyté! Vymývání
není ekologické.
Až budete mít pytel s plastem plný – tj. hmotnost pytle v rozmezí 2,5 kg – 4,5
kg, přistavte pytel s čárovým kódem před dům ke svozu dle
harmonogramu svozových dní.
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.

PAPÍR –

do čirého pytle s papírovým odpadem můžete dát veškeré druhy papírových odpadů
z domácnosti, jako například: noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, papír s kancelářskými
sponkami, obálky (i s foliovými okénky), jakékoliv papírové obaly od potravin či léků apod.
Krabičky apod. prosím rozlepte, aby bylo možné pytel naplnit co nejefektivněji.
Až budete mít pytel s papírem plný – tj. hmotnost pytle v rozmezí 5 kg – 10 kg,
přistavte pytel s čárovým kódem před dům ke svozu dle harmonogramu
svozových dní.
Do pytlů s papírem NEPATŘÍ: mastný papír, papír na pečení, papírové
ubrousky, svazky knih, papír znečištěný nebezpečnými chemikáliemi,
uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.

Pokud máte pouze letáky, noviny, časopisy,
příp. kartony, můžete je svázat do balíku a
s čárovým kódem přistavit ke svozu dle
svozového kalendáře. Balík by měl mít
alespoň 30 cm na výšku.
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Kam s ostatními druhy odpadu?
BIO odpad:

Nejekologičtější a nejlevnější variantou, jak se zbavit nejen BIO
odpadu z kuchyně, ale také BIO odpadu ze zahrady jsou domácí kompostéry, příp.
hnojiště. Co je možné dát do kompostéru: zbytky jídel (kromě masa, příp. maso
v malé míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny (včetně hlíny), papírové
kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky
od vajíček, pečicí papír (ne mastný), tráva, listí a větvičky (v rozumné míře), popel
ze dřeva a dřevěného uhlí. Kompostování BIO odpadu také výrazně pomáhá
k eliminaci zápachu z popelnice!

SKLO:

Sklo můžete ukládat nadále do veřejných kontejnerů ve sběrných hnízdech. Do
těchto kontejnerů můžete dát: lahve od nápojů (víno, slivovice apod.), zavařovací sklenice,
tabulové sklo, rozbité sklenice apod. POZOR! Do kontejneru na sklo nepatří zrcadlové sklo,
porcelán, keramika, varné sklo, výbojky a žárovky, monitory a obrazovky apod.

SMĚSNÝ ODPAD:

Do popelnice na směsný komunální odpad patří: zbytky
masa a kostí*, popel z uhlí, hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit apod.), běžné
žárovky, roztrhaný textil, obuv, trus masožravých zvířat, silně znečištěné obaly
(např. mastný papír apod.), sáčky z vysavačů. *TIP – Malé zbytky masa a kosti
můžete dát do kompostéru. Kosti poté vytáhnete čistě bílé a v popelnici nezpůsobí
zápach. O malé zbytky masa se postarají mikroorganismy v kompostéru.

JEDLÝ OLEJ A TUK: Můžete odevzdávat do nádob k tomu určených ve sběrném hnízdě (U
SKLADU ÚDRŽBY).

JAK LEPIT ČÁROVÉ KÓDY
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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