
Modernizace systému odpadového hospodářství 

 

 Obec Svojetice  se ještě do konce roku 2019 připojí k obcím, kde bude zaveden systém 

modernizovaného odpadového hospodářství. Tato modernizace spočívá jednak ve změně 

způsobu vedení svozové evidence- čipování  (načtení dat prostřednictvím čipu umístěného na 

popelnici), a dále pak v možnosti zavedení separačních nádob na tříděný odpad (papír, 

plasty) do jednotlivých domácností.  

Obě tyto novinky s sebou přinášejí několik otázek z hlediska dopadu na občana: 

1. Proč čipování? 

Jedná se o moderní standardizovaný způsob řízení odpadového hospodářství v zemích 

EU. Svozové firmě a obci dává možnost získat detailní přehled o provedeném svozu 

(datum, čas, hmotnost), což umožňuje účtovat obci přesnou částku za vyvezený odpad. 

Dále pomocí instalovaného čipu lze snadno dohledat nádobu v případě její záměny 

nebo odcizení.  

2. Co čipování bude vyžadovat od občana? 

Je nutné mít v domácnosti nádobu na směsný odpad, která odpovídá normám EN 840 a 

DIN 6629. Jedná se o plastové nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů, jejichž čipování 

v době svozu zajistí svozová firma. Ve výjimečných případech lze čipování zajistit i na 

kovových nádobách o objemu 110 litrů. Jiné typy nádob, které jsou v současné době 

ještě v některých domácnostech v používání, čipovat nelze. Jedná se např. o kulaté 

plastové nádoby o objemu 110 litrů nebo kovové 80 litrové. V takovémto případě je 

možnost si na obecním úřadu pronajmout standardní nádobu novou, a to o objemu 120 

nebo 80 litrů, nebo ji zakoupit za zvýhodněnou cenu (500,-Kč).

         

         Plastová 120 litrů                  Kovová 110 l                        Plastová 240 litrů  

Podrobnější informaci k možnostem čipování najdete ZDE (v přiloženém letáčku):           
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3. Kdy proběhne čipování popelnic? 

Čipování proběhne během pravidelných svozů ( bude upřesněno) v listopadu 2019. Je 

nutné, aby občané nechali popelnice k dispozici svozové firmě po celý den ( neuklízet 

popelnici ihned po vývozu). 

 

4. Co se stane, když nebudu mít očipovanou nádobu? 

Do 31.12.2019 nic, po 1.1.2020 odpad z takovéto nádoby již nebude vyvezen.  

 

5. Jaký význam bude mít třídění odpadu v samotných domácnostech? 

Skýtá pohodlnější způsob třídění přímo v domácnosti, odpadá nutnost odnášet 

vytříděný odpad do sběrných kontejnerů a v obci budou moci zmizet kontejnerová 

„hnízda“ na plast a papír, která řada občanů odmítá mít v blízkosti svého bydliště. 

Výrazně se tak sníží objem odpadu, který do kontejneru nepatří. 

6. Co se stane když nechci separační nádobu domů? 

Nic. Papírový či plastový odpad z domácnosti bude nutno odnášet do centrálního 

shromaždiště komunálního odpadu, které bude v obci zřízeno. 

7. Kolik mě to bude stát? 

Nic, co by znamenalo okamžité zaplacení. Náklady na čipování nese svozová firma. 

Poskytnutí separačních nádob do jednotlivých domácností, které budou mít o ně 

zájem, bude bezúplatné. Pronájem separační nádoby je ve výši 180,- Kč/rok, tento 

poplatek však občan nehradí přímo, zahrnuje se do celkových nákladů obce. 

 

Je nejprve nutné zjistit zájem občanů o pořízení separačních nádob do domácnosti, abychom 

věděli, kolik jich bude zapotřebí objednat. 

 Pokud máte o pořízení nádob na  separovaný odpad ( plast a papír) o 

objemu 240 l do domácnosti zájem, registrujte se osobně, telefonicky nebo 

e-mailem na podatelna@svojetice.cz do 20.12.2019 

 

 Další informace budou zveřejňovány průběžně. S případnými dotazy se rovněž můžete 

obracet na obecní úřad, a to osobně v úředních hodinách anebo telefonicky na tel.č. 

323 660 600, 608 490 826. 
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