
K modernizaci stávajícího odpadového systému v obci Březolupy 

 
Od 01.01.2018 připravila obec Březolupy ve spolupráci s firmou ISNO IT, s.r.o. modernizaci 

stávajícího systému nakládání s odpady v naší obci. Princip a zkušenosti jiných obcí 

s obdobnou modernizací můžete najít na www.mojeodpadky.cz . 

 

Modernizace sytému má za cíl umožnit našim poplatníkům ( tj. občanům a vlastníkům 

nemovitostí ) komfortnější třídění nejrozšířenějších odpadů zavedením i pytlového svozu 

přímo od jejich domů. Od 01.01.2018 se to týká plastů, od 01.04.2018 pak i papíru. Druhý cíl 

je spravedlivější stanovení výše úlevy pro jednotlivé poplatníky dle toho jak úspěšně třídí a 

současně využívají svou popelnici a snižují celkovou produkci svých odpadů. Za tímto 

účelem budeme pomocí čárových kódů, kterými poplatník označí odevzdávaný tříděný odpad, 

včetně popelnic, adresně množství a složení odpadů sledovat na jeho odpadovém účtu. Úlevy 

budou takto poprvé stanoveny pro poplatek za rok 2019 dle toho, jak se bude daný poplatník 

chovat v roce 2018. 

„Vedlejším“, ale samozřejmě také žádaným efektem bude, mimo větší ochrany životního 

prostředí, také  snížení  nákladů na provoz celého systému. To nám umožní těm, co se 

svými odpady nakládají opravdu rozumně, zvětšit úlevu a v konečném důsledku snížit jejich 

roční poplatek, dle zkušeností z jiných obcí běžně i o 30% .  

 

Jedná se o modernizaci stávajícího systému, a proto vás chci ujistit, že služby sběrného 

dvora budou zachovány, min. na stávající úrovni, i do dalších let dle toho, jak budete mít o 

něj zájem. Jediná novinka je označení odevzdávaných komodit čárovým kódem nalepeným 

na pytel ( případně krabici apod. ). Obsluha odpad zváží a přes čárový kód načte na váš 

odpadový účet. Při odevzdání odpadu ve sběrném dvoru v pytli  dostanete od obsluhy pytel 

nový, na tom se nic nemění. Sběrný dvůr se pro vás stane nově také místem pro vyzvednutí si 

nových pytlů za pytlový svoz po obci, nových aršíků s čárovými kódy apod.. 

 

Pytlový svoz bude v zimních měsících probíhat nejspíše jednou měsíčně, v letních měsících 

nesjpíše častěji, předpokládáme vždy dopoledne v den při pravidelném svozu popelnic. 

Konkrétní datumy jsou patrny v rozpisu ( viz. na konci dokumentu ). V den pytlového svozu 

můžete umístit pytel s vytříděným odpadem  a nalepeným čárovým kódem poblíž své 

popelnice, resp. na místo, kde ji běžně dáváte, poblíž komunikace. Od ranních, běžných 

pracovních hodin ( od cca 7.00 ) proběhne svoz obecními pracovníky do sběrného dvoru, kde 

dojde k roztřídění pytlů ( plast nebo papír ), jejich zvážení a přes čárový kód k načtení na váš 

odpadový účet. Nové pytle pro pytlový svoz od vašeho RD si dle svého uvážení a potřeb 

můžete v rozumném množství vyzvednou na svůj čárový kód, resp. č.p., ve sběrném dvoře. 

Jejich množství vám budeme evidovat na vašem odpadovém účtu.  

Při výpočtu výše úlevy na příští rok ( porovnáním vámi vyzvednutých a odevzdaných pytlů se 

započítáním 5 startovacích pytlů u vás doma jako zásoba na poplatníka) budou pytle použity 

k jinému účelu resp. přesahující startovací zásobu započítany do výše vašeho poplatku v naší 

běžné prodejní ceně, za kterou jsou nabízeny např. na OD Jednota, což je v současné době do 

5,0 Kč/ks. 

 

Dle toho, jak nám to dovolí počasí, polepí pracovníci obce v průběhu I. čtvrtletí 2018 vaše 

popelnice trvanlivějším čárovým kódem tak, aby čtecí zařízení na autě svozové firmy bylo 

schopno popelnici při vývozu zaevidovat jako vyvezenou a na váš odpadový účet bude rovněž 

zaznamenána naplněnost  popelnice ( plná, půlka, čtvrtka pod., zatím nebude vážená ). Snažte 

se dávat popelnici k vývozu méně často až ji budete mít opravdu plnou, což by, při 

odpovědnějším třídění, mělo interval vývozu oddálit na méně často než 14 dní. Sledováním 

http://www.mojeodpadky.cz/


více parametrů a zkušenostmi z jiných obcí a znalostí praktických průměrných hodnot umí 

systém vyhodnotit pokusy o jinou než legální likvidaci směsného odpadu ( např. pálením 

v kotli apod. ) a v tomto případě ekobody, resp. bonusy, za  naplněnost popelnice snižuje, 

resp. neuděluje vůbec. Proto se, prosím, takovéto nelegální likvidaci odpadů vyhněte, za což 

vám i jménem vašich sousedů předem děkuji. 

I nadále musí být popelnice polepena i stávajícím štítkem s nápisem „MAJITEL TÉTO SBĚRNÉ 

NÁDOBY SPLNIL OHLAŠOVACÍ POVINNOST U OBCE BŘEZOLUPY“  zelené barvy, na tom se nic 

nemění. Pro rok 2018 zůstávají v platnosti ty, co platily i v roce 2017. 

Rovněž způsob výpočtu a platba poplatku na rok 2018 zůstávají stejné. Vypočet výše 

poplatku dostanete do svých schránek. 

 

Modernizace odpadového systému si vyžádá ovšem i aktualizaci vašich údajů a především 

sdělení některých nových. V rámci svého odpadového účtu vytvořeného na 

www.mojeodpadky.cz ze stávajících dat našeho systému na OÚ, si můžete zkontrolovat a 

případně i aktualizovat své údaje o vašem stanovišti ( tj. o vašem RD jako je počet osob, 

velikost nádoby  apod.). Pokud chcete získat max. slevy, vyplňte prosím i odpadový dotazník 

– výjimečně na jeho vyplnění máte celé I. čtvrtletí 2018, přičemž max. sleva bude uplatněna 

zpětně od 01.01.2018. 

Preferujeme vše realizovat přes váš odpadový účet, ale pro ty, kteří preferují klasickou formu, 

lze odevzdat na OÚ Březolupy i na papíru. 

Přes obecní úřad si budete moci také objednat další aršíky čárových kódů. Ve startovacím 

balíčku jich obdržíte dostatek na téměř celý rok 2018, přesný způsob distribuce dalších aršíků 

ještě není zcela definitivní. Uvažuje se o možnosti objednání nových aršíků přes odpadový 

účet, případně e-mailem, telefonicky či osobně přes obecní úřad s tím, že nejspíše jednou 

měsíčně či čtvrtletně budou hromadně tištěny a následně připraveny k fyzickému vyzvednutí 

ve sběrném dvoře. 

 

Návody jak třídit a další informace naleznete v příloze tohoto dopisu a to včetně přístupu do 

vašeho odpadového účtu ( doporučujeme si po prvním přihlášení změnit heslo ) a také 

zmiňované aršíky s vašim čárovým kódem. Ve sběrném dvoře si pak můžete během 

I.čtvrtletí 2018 vyzvednou váš startovací balíček pytlů  pro svoz před RD, kdy obdržíte 5 

pytlů na každého stávajícího poplatníka a to souhrnně přes vašeho společného zástupce pro 

rodinný dům, resp. č.p. ( po novém správce stanoviště ). Součásti balíčku bude i lihový fix.  

 

Přesto, že firma INSTO IT, s.r.o. již má svou aplikaci spuštěnou v desítkách obcí, je vždy 

rozjezd takovéhoto systému doprovázen většími či menšími problémy. Věřím ovšem, že je 

spolu dokážeme překonat a za pár let společně vyhodnotíme, zda se nám modernizace vyplácí 

či nikoliv. Předem děkuji za trpělivost a pochopení. 

Pro další aktuální informace, prosím, sledujte běžné informační kanály naší obce jako je 

rozhlas, webové stránky a obecní zpravodaj. 

 

Za obec Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce, 12/2017 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERMÍNY VÝVOZU PYTLOVÉHO SVOZU PLASTŮ OD VAŠICH RODINNÝCH DOMŮ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I.čtvrtletí 2018 v pátky od 7:00 hod.: 
 

26. ledna,   23.února,    23. března 
 

Pytle umístěte vedle své popelnice k vývozu resp. na místo, kde dáváte svou popelnici.  

Nezapomeňte nalepit na pytel čárový kód, případně  můžete na pytel napsat i své č.p. . 

http://www.mojeodpadky.cz/

