MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBČANY VELKÝ ŠENOV V SEPARACI ODPADU.
Čárové kódy
Od února roku 2015 má možnost každý občan Velkého Šenova se zájmem o nové třídění
odpadu obdržet na MěÚ Velký Šenov ekonomický odbor samolepky s čárovými kódy, které
identifikují každého občana a komoditu. Na odpad občan bude používat pytle, které obdrží
na ekonomickém odboru zcela zdarma. Systém pytlového sběru se slevou je zaveden na 4
komodity – plast, papír+tetrapak, drobné elektro, drobný kov – JE ZCELA DOBROVOLNÝ.
Občané Velkého Šenova mají možnost doma tento odpad shromažďovat a pokud budou chtít
pytel odvést, (každé sudé pondělí) tyto pytle opatří svým čárovým kódem (nejlépe přelepit
průhlednou izolepou kvůli pevnosti) a přistaví na svozovou trasu (svozová trasa je stále
stejná – viz. www.velkysenov.cz – Odpady v obci – Svozová trasa pro tříděný odpad).
Sleva je 1,20,- Kč za 1 kg plastu, 0,30,- Kč za 1 kg papírů či tetrapaků, 0,30,- Kč za 1 kg
drobného elektra, 1,20,- Kč za 1 kg drobného kovu. Na konto každého občana bude
vytříděné množství po celý kalendářní rok přibývat a výslednou úlevu si může odečíst od
poplatku – viz dále.
Občané Velkého Šenova budou upozorňovány na svozy v Šenovských novinách, na webových
stránkách města Velký Šenov a na webových stránkách Stř. BaMH Velký Šenov.
Občané si budou moci sledovat tabulku s odevzdaným množstvím svých separátů na
webových stránkách města: www.velkysenov.cz – městský úřad – informace – evidence
sběru tříděného odpadu s čárovým kódem, nebo přímo na úřadě. Zde bude možné sledovat
v závislosti na třídění i narůstající slevu na poplatku na daný rok. Čárový kód obsahuje pouze
číslo (ne jméno ani adresu).
U sběru tříděného odpadu je třeba dodržovat maximální množství v jednom pytli cca 8 kg.
Žádáme občany, aby si svá množství vytříděného odpadu na webových stránkách
kontrolovali, eventuálně se přihlásili o nepřiřazené pytle (některé pytle se dostanou do
sběrného dvora bez kódu, či s poškozeným či nečitelným kódem). Proto je třeba kódy
přelepovat průhlednou izolepou (lépe drží i ve špatném počasí).
Více informací k tomuto způsobu třídění vám poskytne pracovník MěÚ Velký Šenov pan Jiří
Nozar, DiS., 412 391 450, nozar@velkysenov.cz.
ÚLEVA NA MÍSTNÍM POPLATKU.
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se
poskytuje poplatníkovi úleva na uvedeném poplatku dle tříděných komponentů. Úlevu za
daný rok poplatník (každý člen domácnosti) čerpá při úhradě poplatku za následující rok, kdy

se mu sazba pro tento rok poníží o částku, kterou získal za vytříděný odpad v předchozím
roce.
POZOR INFORMACE PRO ÚHRADU.
Poplatník může sám sledovat výši své úlevy prostřednictvím webových stránek města Velký
Šenov. Pokud si někdo nebude jist přesnou částkou úlevy, informace mu poskytne
MěÚ Velký Šenov, ekonomický odbor paní Bc. Irena Hoťová, 412 391 383,
hotova@velkysenov.cz.
Pokud je vykazován v evidenci místního poplatku u poplatníka jakýkoliv stav nedoplatku
(dluh), nevzniká mu nárok čerpat úlevu vyplývající z tohoto systému třídění (může třídit
odpad bez slev – pytle jsou zdarma na MěÚ).
Žádný nový systém nevzniká hladce a bez problémů, mohou vznikat i chyby. Právě proto
budeme řešit problémy neprodleně, ve spolupráci s občany našeho města.
CO DO PYTLŮ UKLÁDÁME?
Do pytlů třídíme zvlášť plast, papír, tetrapack, drobné elektro a kov. Všechny pytle musí být
v maximálním množství cca 8 kg.
PLAST – Do plastů patří směsný plast: tedy např. sešlápnuté PET lahve (bez i se zátkou),
vymyté kelímky od jogurtů, mléčných výrobků apod., igelitové tašky (čisté), fólie, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků, sáčky (čisté), plastové tašky (čisté), krabičky od
kosmetiky či lahvičky od šamponů (vymyté), plastové hračky, a další drobné výrobky z plastů.
Pěnový polystyren ukládáme do pytlů nalámaný v menších kusech – může být smíchán
s jinými plasty.
Do pytle s plasty nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, plasty
s příměsí jiných materiálů (kabely, videokazety), guma, molitan.
PAPÍR – Do papíru patří letáky, noviny, papírové krabičky od potravin (čisté) a časopisy (bez
desek a plastových obalů), sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, obálky
s fóliovými okýnky (zpracovatelé si s tím umí poradit), bublinkové obálky (pouze bez
plastového vnitřku) a jiné.
Do pytle s papírem nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Dětské pleny opravdu nepatří do pytle s papírem, ale
do popelnice.
TETRAPACKY – NÁPOJOVÉ KARTONY – Sem patří veškeré krabice od džusů, mléka, mléčných
výrobků, vína a další. Před uložením do pytle je třeba tyto krabice řádně vymýt a sešlápnout.

Do pytle s tetrapacky nepatří „měkké“ sáčky, např. od kávy a různých potravin v prášku.
Neukládejte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin!
POZOR! DO JEDNOHO PYTLE NELZE MÍCHAT PAPÍR S TETRAPACKEM. PAPÍR BUDE
V JEDNOM PYTLI A TETRAPACKY V JINÉM PYTLI!!!
DROBNÉ ELEKTRO – Sem patří veškerá drobná elektrozařízení s rozměry menší než 40x80x50
cm jako jsou např. vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení
používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče
používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky,
kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání obalů, elektrické nože, spotřebiče pro
stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny,
budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, váhy, kalkulačky, ovladače,
nabíječky, rychlovarné konvice, klávesnice, myš, mobilní telefony, modemy, flashdisky,
lampičky, dětské hračky (elektrický vláček, autíčko, videohra a další), tachometr, GPS
navigace, fotoaparát apod.
Do drobného elektra nepatří diskety, VHS a audiokazety, žárovky, baterie.
KOV – Do kovů patří např. veškeré plechovky od nápojů (čisté), víčka od jogurtů (čistá),
veškeré vymyté konzervy od jídla a jiné.
Do kovů nepatří kovy znečištěné nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné odpady, které se
musí sbírat odděleně a odkládat na sběrný dvůr.
POKUD SE CHCETE ZAPOJIT DO TŘÍDĚNÍ ODPADU SE SLEVAMI, MŮŽETE SI OD 2.2.2015
VYZVEDNOUT ČÁROVÝ KÓD + PYTLE NA POPLATNÍKA NA MĚÚ VELKÝ ŠENOV.
SVOZ BIOODPADU
Od 1.4.2015 bude ve Velkém Šenově probíhat svoz bioodpadu. Na hnízdech se separovaným
odpadem budou přistaveny i nádoby pro tento druh odpadu, kam mohou občané tento
odpad odkládat. Těm z Vás, kteří se do systému svozu biodpadu přihlásili, bude přistavena
hnědá nádoba, do které lze odložit biologicky rozložitelný odpad pocházející především
z údržby zahrad, ale i z kuchyní (např. tráva, listí, větve, kůra, dřevěná štěpka, ovoce,
zelenina apod.). Tato nádoba bude svážena 1x za 14 dní.
Ti, kteří se do systému svozu bioodpadu ještě mají zájem zapojit, nechť kontaktují pana
Nozara (tel. 412 391 450). Do systému svozu bioodpadu se lze zapojit i zasláním e-mailu na
adresu: nozar@velkysenov.cz. Každý zájemce uvede své jméno a adresu.
SKLO
Sklo bude sváženo tak, jako doposud. Lze jej možno odložit do pytle na svozovou trasu v den
svozu, nebo jej můžete odložit do nádob na separovaný odpad odděleně na sklo čiré (bílé)

a směsné (barevné). Počet hnízd s těmito nádobami bude zvýšen. Více Vás budeme
informovat v dalších číslech Šenovských novin. Na sklo se neuplatňuje sleva na poplatníka.
Mezi sklo patří: lahve od nápojů (bez uzávěrů), velké skleněné střepy, sklenice, jiné skleněné
nádoby, tabulové sklo (bez drátěné vložky) a další.
Do kontejneru na sklo a do pytlů se sklem rozhodně nepatří: porcelán a keramika, kamenina,
žárovky, zrcadla, automobilová skla, televizní obrazovky a sklo s drátěným výlepem.

