
ZMĚNA ZPŮSOBU 
SVOZU ODPADŮ

Vážení občané, 

rádi bychom Vás touto 

cestou informovali o změně 

způsobu svozu odpadů v naší obci. 

Ke změně je nutno přistoupit z důvodů 

zpřísňování zákonných předpisů, ale také 

z důvodu fi nanční i ekologické efektivnosti. 

Odpad, který je možné dále využít 

a vzniká na území Bělé u Jevíčka, končí 

často v popelnicích na směsný 

komunální odpad. Tento 

systém je drahý, neefektivní 

a neekologický.

Kdo Kdo bude platit

nákup nových popelnic

do každé domácnosti?
Celý systém je založen na tom, aby občané se 

zavedením systému neměli žádné náklady! Obec 

získala dotaci na nákup nádob na tříděné odpady 

ze Státního fondu životního prostředí, tedy z fi nancí 

Evropské unie. Obec hradí ze svých prostředků pouze 15 % 

podílu celkových nákladů na pořízení všech nádob. Věříme, 

že drtivá většina z Vás využije možnosti bezplatného využití 

popelnic, přesně podle potřeby Vaší domácnosti. Detaily 

o zavedení tohoto nového systému nakládání s komunálním 

odpadem se můžete dozvědět na diskuzní „ekologicko-pope-

lářské“ besedě, která se bude konat 5. listopadu 2018 

od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Bělé u Jevíčka. Na závěr besedy proběhne i veřejná 

rozprava s občany, kde se Vám budeme snažit 

zodpovědět případné dotazy. Průběžné 

informace najdete i na webových 

stránkách obce 

www.belaujev.net.



Kdy

Proč

Jak
Jak bude nový

systém vypadat?
Každá domácnost dostane zdarma 

do zápůjčky nádoby na tříděné 

odpady (papír, plast). Nebude tedy nutné 

s tříděným odpadem chodit desítky metrů 

ke  kontejnerům na sběrných místech, 

ale bude Vám svážen přímo od domu. 

Frekvence svozu jednotlivých nádob bude 

pro papír a plast – 1 x 28 dní. Pochopitelně 

si tuto informaci nebudete muset pamatovat. 

Každá domácnost obdrží přehledný 

harmonogram svozu, abyste 

vždy věděli, kdy je váš 

svozový den. 

+

Proč je tento

systém výhodný

také pro obec?
Převážná část měst a obcí v naší republice 

spolupracuje s autorizovanou obalovou společ-

ností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím 

a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, 

kovu a skla „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných 

surovin. Výše platby za každou vytříděnou tunu se 

odvíjí od podílu vytříděného odpadu. Čím více obec 

vytřídí, tím více dostane zaplaceno. Zároveň se 

o vytříděné množství odpadu sníží počet dra-

ze placených tun směsného komunálního 

odpadu. Obec by tak měla po zavedení 

nového systému tříděného 

sběru ušetřit.

Jak a kdy to bude?
Pokud se vše rozběhne 

bez vážnějších potíží, celý systém 

by měl začít fungovat na jaře 2019. 

Nádoby na tříděný odpad by měla obec 

obdržet na začátku roku 2019. Poté bude 

možné si nádoby převzít na výdejním 

místě na obecním úřadě, a to v předem 

stanoveném termínu. První vývoz 

bude ještě upřesněn po dohodě 

se svozovou společností, která 

bude v Bělé u Jevíčka 

odpad svážet.

Jaké jsou 

hlavní výhody

pro občany?
Hlavní výhodou je maximální 

pohodlí při třídění odpadu. Každá 

domácnost má nádoby na tříděné 

odpady přímo u domu a není tedy 

nutné s nimi nikam chodit. Nezane-

dbatelné je pak i snížení ekologické 

zátěže, kterou představují stovky 

tun směsného komunálního 

odpadu ukládaného 

na skládku.


