Otevření sběrného dvoru, MESOH a další informace o
likvidaci odpadů v městysi Nový Hrozenkov
Vážení občané,
dne 22.11.2021 jsme otevřeli sběrný dvůr Nový Hrozenkov. Sběrný dvůr je
zprovozněn v areálu bývalého JZD nalevo, při vjezdu do areálu. Budova, kterou
jsme k tomuto účelu koupili je využita nejen pro potřeby sběrného dvoru, je zde
vybudováno i tkz. Re-Use centrum a zároveň zde má novou základnu naše pracovní
četa. V budově bylo nově vybudováno sociální zázemí.
Provoz sběrného dvoru bude fungovat dle schváleného provozního řádu, který je
vyvěšen v areálu sběrného dvoru a dále na úřední desce Úřadu městyse. Otevřeno
ve sběrném dvoře bude v tuto otevírací dobu:
Pondělí od 08:00 do 15.00 hodin
Středa od 08:00 do 17:00 hodin
Sobota od 09:00 do 11:00 hodin.
Systém sběru odpadu ve sběrném dvoře se bude provádět jiným způsobem, než jste
byli zvyklí u svozu jarního a podzimního. Dovezený odpad se bude vážit a evidovat
do elektronického systému evidence odpadů, na základě předloženého občanského
průkazu. Dále se bude odpad důsledně třídit, abychom zbytečně neplatili za odpad
objemný, když separovaný (tříděný) odpad je levnější. Vše bude ve sběrném dvoře
fungovat na bázi dalšího využití a nebo zpracování odevzdaného odpadu.
Vybudováním a zprovozněním sběrného dvoru a Re-use centra se předpokládá, že se
sníží produkce odpadu, že separací odpadu přispějeme k požadavku evropské unie
snížit množství vyprodukovaného odpadu na občana za rok.
Chtěla bych vás poprosit o trpělivost při předávání odpadu ve sběrném dvoře, může
se stát, že se vytvoří fronta a než se odpad předá, strávíte ve sběrném dvoře i desítky
minut. Proto se prosím raději objednejte na tel. čísle správce sběrného dvoru
725 320 337. Předejdete tak čekání ve frontě anebo případně situaci, kdy skončí
provozní doba sběrného dvoru a nebudete obslouženi. Sběrný dvůr bude otevřen po
celý rok, provozní dobu můžeme upravovat dle potřeb občanů a zároveň i provozní
řád sběrného dvoru budeme aktualizovat.
Co je sběrný dvůr a co můžete do sběrného dvoru dovést?
Sběrný dvůr je místo, kde jsou přijímány a skladovány odpady z domácností
fyzických osob s trvalým pobytem v Novém Hrozenkově, které nelze odložit do
popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu
nebezpečnosti odpadů. Sběrný dvůr není určen pro odkládání odpadů fyzických
nebo právnických osob oprávněných k podnikání. Tyto osoby jsou povinné si zajistit
smlouvu o svozu odpadu se společností, která se svozem odpadu zabývá (TS Vsetín,
Suez Valašské Meziříčí, Bytový podnik Karolinka atd…)
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Do sběrného dvoru můžete dovést tyto odpady:
• nebezpečný odpad - např. zbytky barev, baterie, akumulátory, rozpouštědla,
lepidla, zářivky atd.
• velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny, sklo, dřevo,
kovové obaly, papírové a lepenkové obaly, pěnový polystyrén, molitan atd.
• ostatní odpad – textil, oděvy atd..
Ve sběrném dvoře je možné přijmout u objemného odpadu maximálně 200 kg
odpadu na osobu v příslušném kalendářním roce. Uložení v tomto množství je
bezplatné. U většího množství objemného odpadu je možné dohodnout přistavení
kontejneru k příslušné nemovitosti. Vyvezení a uložení na skládku většího množství
uvedených odpadů hradí občan, který o vyvezení požádal.
Stavební suť, krytina, sádrokarton, izolační materiál
Ve sběrném dvoře je možné přijmout stavební suť, sádrokarton, izolační materiál do
hmotnosti 100 kg odpadu na osobu v příslušném kalendářním roce. Uložení v tomto
množství je bezplatné. U většího množství stavební sutě, sádrokartonu, izolačního
materiálu je možné dohodnout přistavení kontejneru k příslušné nemovitosti.
Vyvezení a uložení na skládku většího množství uvedených odpadů hradí občan,
který o vyvezení požádal.
Eternit, lepenka, azbest
Eternit, lepenka a azbest se ve sběrném dvoře nepřijímá, lze dohodnout přistavení
kontejneru k příslušné nemovitosti. Službu provádí svozová firma, která se zabývá
likvidací nebezpečných odpadů. Náklady hradí občan, který o vyvezení požádal.
Pneumatiky
I pneumatiky jsou nebezpečný odpad, jehož likvidace je finančně náročná, proto
pokud je do sběrného dvoru dovezete zaplatíte za jejich likvidaci 5 Kč/kg
pneumatiky.

MESOH
MOTIVAČNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉM PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ –
MESOH je chytré řešení odpadového hospodářství pro obce a města. V rámci
systému jsou odpady, především plast, papír a sklo, sváženy přímo od domácností,
což činí systém podstatně pohodlnější pro drtivou většinu obyvatel. Navíc jsou takto
svážené odpady evidovány pomocí čárových nebo QR kódů, díky čemuž mají města
a obce mnohem lepší přehled o množství odpadů, které se z jejich území odváží.
Díky této evidenci také systém dokáže vypočítávat občanům tzv. EKO body, za
které mohou občané získat slevu z poplatku za odpad. Velkou výhodou systému
MESOH je to, že je možné získat EKO body nejen za třídění odpadů, ale také za
předcházení vzniku odpadu, kompostování, ekologicky uvědomělé nakupování nebo
třeba za projevenou aktivitu v rámci motivačního systému. Všechna data a
informace o systému také může každá domácnost sledovat on-line prostřednictvím
svého odpadového účtu. Díky větší motivaci občanů více a lépe třídit se v obcích
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se zavedeným systémem MESOH dosahuje výrazných poklesů produkce směsného
komunálního odpadu, který se odváží na skládku nebo do spalovny, což výrazně
přispívá nejen po stránce ekologické, ale také po stránce ekonomické – čím méně
směsných odpadů, tím méně platí obec či město za uložení tohoto odpadu na
skládku.
U nás jsme zavedli MESOH v roce 2019 a již nyní sledujeme, že opravdu (až na
některé výjimky), klesá v domácnostech produkce komunálního odpadu. Jsme za to
rádi, protože cílem zavedení systému je udržet, pokud možno co nejnižší poplatek za
skládkovné, a to se nám podaří jen v případě, že bude klesat množství odpadu na
osobu ročně, a to vždy o 10 kg. V roce 2029 bychom neměli produkovat na osobu
více jak 120 kg ročně.
K 30. 9. 2021 bylo ukončeno období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro
rok 2022, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve Vašem
odpadovém účtu správné. Případné změny, doplnění chybějících svozů apod. lze
uplatňovat do 30. 11. 2021 na e-mailu bradacova.isnoit@gmail.com. Po tomto datu
již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím uveďte vaše IDS (ID
stanoviště), příp. adresu stanoviště.
Od 1. 10. 2021 začal nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne na podzim
roku 2022. Pro zobrazení svozů odpadu za nové období 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022 si
můžete překliknout v pravém horním rohu Vašeho odpadového účtu.
Nadále bude svozová firma svážet separovaný odpad v pytlech, nádobách a
barevných kontejnerech. Pro vaši informaci uvádíme, jak správně třídit:
ŽLUTÉ PYTLE A NÁDOBY jsou určeny na plastový odpad. Vhazujeme pouze
čisté, vymyté a vyprázdněné vytříděné obaly. Lahve sešlápneme a uzávěr necháme
zvlášť.
Do těchto pytlů a nádob patří:
- plastové PET lahve - tj. od minerálek, piva, mléka, limonád,
- tvrdé plasty - tj. od drogistických a pracích prostředků (šampony, mýdla, prášky,
aviváže, jar, ...)
- měkké plasty - sáčky, pytlíky a tašky
nepatří:
- plastové krabičky od léků, plastové injekční stříkačky, plastové obaly od olejů
(motorový, od pohonných hmot tak i potravinářských), pneumatiky, pryže,
lepidla, stavební materiál a obaly od stavebního a izolačního materiálu (např.
potrubí, linoleum), obaly od desinfekčních prostředků, pěnový polystyrén,
plastové obaly s alobalem, nádobky od sprejů, plastové složky, molitan, ....
MODRÉ PYTLE A NÁDOBY jsou určeny na papírový odpad. Vhazujeme pouze
čistý papír, který nesmí být mokrý nebo silně znečistěný. Papírové kartony je
potřeba rozřezat.
Do těchto pytlů a nádob patří:
- staré noviny, časopisy, kartony, reklamní letáky, katalogy, knihy (bez tvrdého
obalu), sešity, výkresy, kancelářský papír bez kovových částí
- balící papír, papírové ubrousky, spisy
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nepatří:
-mokrý nebo silně znečištěný papír, obaly potažené umělou hmotou,
povoskovaný papír, papír znečištěný se zbytky sypkých obsahů (např. od
cementu), skartovaný papír, kopíráky, pořadače, hygienické papírové potřeby
(papír. pleny)
ZELENÉ PYTLE A NÁDOBY jsou určeny pro odložení skla. Vhazujeme pouze
čisté, vymyté a vyprázdněné skleněné lahve.
Do těchto pytlů a nádob patří:
-barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
tabulové sklo z oken a ze dveří,
- sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky
nepatří:
- keramika a porcelán.
-autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla
- varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika
KONTEJNERY NA KOVOVÝ ODPAD nově můžete odložit drobný kovový
odpad do nových kontejnerů umístěných za Úřadem městyse, u DPS, u obchodu ve
Vranči a na Čubově.
Do těchto kontejnerů patří:
-plechovky od potravin, nápojové plechovky,
- drobné kovové předměty z domácností
nepatří:
-kovový odpad znečištěn zbytky potravin a nebezpečnými látkami

RE-USE Centrum
Nově pro vás připravujeme i otevření RE-USE centra. RE - USE slouží k
prodloužení životního cyklu věcem, které končí v popelnicích, nebo kontejneru na
velkoobjemový odpad a poté na skládce komunálních odpadů jen proto, že stávající
majitel pro ně již nenašel využití. Tu samou věc však může využít někdo jiný. Pokud
takové věci máte, prosím přineste je do RE-USE centra, které se nachází v areálu
bývalého JZD v I. patře budovy bývalé pichny.
Předměty vhodné pro RE - USE:
nábytek (židle, stolky, skříňky, nečalouněná křesla), bižuterie
zařízení a vybavení domácnosti (keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce,
plechy na pečení, talíře, hrníčky, příbory, sklenice), obrazy, rámy, vázy, dekorace do
domácnosti, květináče, mechanické domácí strojky, přepravky, bedny, mechanické
nářadí, hračky, sportovní potřeby a vybavení, kola, koloběžky, kamna, kbelíky,
zahradní náčiní, zahradní dekorace, doplňky, vybavení pro chov domácích zvířat
(klece, akvária) a další věci.
V Novém Hrozenkově dne 11.11.2021
vyhotovil: Stanislava Špruncová, starostka
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