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MANUÁL K NOVÉMU MOTIVAČNÍMU SYSTÉMU 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Jak systém funguje? 

Nově bude možné třídit plast do čirých pytlů přímo ve své domácnosti a získat 

díky tomu slevu z poplatku za odpad. Stačí na visačku k úvazku pytle nalepit 

patřičný QR kód a dát pytel s QR kódem v daný svozový den před dům. Součástí 

tohoto balíčku je arch s QR kódy a 25 kusů pytlů na první rok.  

Za co mohu získat slevu?  

Systém MESOH se netýká pouze třídění odpadu. Slevu z poplatku můžete získat 

nejen za třídění plastu do barevných pytlů, ale také například za efektivní 

přistavování popelnic ke svozu, za předcházení vzniku odpadu, ekologicky 

odpovědné nakupování (více na www.precykluj.cz) nebo také za 

kompostování. Za body, které získáte v roce 2021, budete mít nárok na slevu z 

poplatku v roce 2022. Více informací naleznete v tomto manuálu nebo ve svém 

odpadovém účtu.  

Co je odpadový účet? 

Každá domácnost má vytvořen vlastní odpadový účet, kde budou informace o 

tom, jak třídit, a další potřebné údaje, které se ke třídění vztahují. Doporučujeme 

vám také vyplnit odpadový dotazník, který najdete ve svém odpadovém účtu. 

Jak se přihlásit do odpadového účtu? 

Na webu www.mojeodpadky.cz zvolíte „Přihlásit se“ a vyplníte své přihlašovací 

údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje naleznete na spodním okraji listu s QR kódy, 

který je součástí tohoto balíčku.  

Kde si mohu vyzvednout další pytle a QR kódy? 

Nové QR kódy jsou k dostání zdarma na obecním úřadě. Každá domácnost má 

nárok vyzvednout si na obecním úřadě ZDARMA 25 pytlů na rok. Nad tento počet 

je pak možné dokoupit si pytle na obecním úřadě nebo si pořídit vlastní o objemu 

120 litrů. 

Nemám přístup k internetu, co mám dělat? 

V tomto případě můžete zajít na obecní úřad, kde Vám rádi s čímkoliv poradíme.
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Jaké EKO body mohu získat? 
 

EKO body za třídění (BT) 

Cílem bonusu je vytřídění více využitelných odpadů. EKO body za třídění odpadů 

získá každá domácnost, která odevzdá pytel s tříděným odpadem označený QR 

kódem. Získané body se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti. 

Maximální počet BT za rok je 24 EKO bodů na osobu.  

EKO body za efektivní využívání nádob (BV) 

Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke svozu pouze plných nádob již 

netříditelného odpadu. Body jsou vypočítány na základě obslouženého objemu 

sběrných nádob s netříděným odpadem. Podmínkou je označení nádoby 

čárovým/QR kódem. Maximální počet BV za rok je 24 EKO bodů na osobu.  

EKO body za snižování produkce odpadů (BS) 

Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO 

body BS se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se 

domácnost zavázala v odpadovém dotazníku s ohledem na celkový 

obsloužený objem všech nádob a pytlů z dané domácnosti. Maximální počet 

BS za rok je 30 EKO bodů na osobu.  

EKO body za kompostování (BK) 

Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v 

místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování 

bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za 

kompostování se udělují za způsoby zpracování bioodpadu, ke kterým se 

domácnost zavázala v odpadovém dotazníku. Za vyplnění závazku 

v odpadovém dotazníku je možné získat 6 EKO bodů BK na osobu za rok, za 

plnění závazku je možné získat 12 EKO bodů BK na osobu za rok. 

EKO body za ekologické nakupování (BN) 

Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke 

kterému dochází díky ekologickému nakupování. Příběh odpadu začíná už při 

nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování. Maximální 

počet BN za rok je 18 EKO bodů na osobu. (více na www.precykluj.cz). 

EKO body za zájem (BZ)  

Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do 

fungování systému.  EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu 

odpadového účtu. Maximální počet BZ za rok je 6 EKO bodů na osobu. 
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Jak třídit plast do pytlů 

Plast společně s nápojovými kartony 

Do plastového pytle můžete dát veškeré druhy 

plastových odpadů z domácnosti, jako 

například fólie, igelitové tašky, sáčky, 

sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích či 

kosmetických přípravků, balící fólie, obaly od 

CD disků, kelímky od jogurtů, krabičky od 

pokrmových tuků (margarín, máslo apod.) a 

různé drobnější plastové výrobky. Do pytle spolu 

s plasty můžete dávat také nápojové kartony 

(od mléka, džusů atd.).  

Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 2,5 

až 4,5 kg, přistavte pytel označený visačkou 

s QR kódem před dům ke svozu dle 

harmonogramu svozových dní.  

*Do pytlů s plastem NEPATŘÍ novodurové trubky, automobilové plasty, 

bakelit, jednorázové pleny, linoleum a jiné výrobky z PVC, plasty znečištěné 

nebezpečnými chemikáliemi, znečištěné obaly od olejů, molitan a jiné neplastové 

výrobky.  

 

 
Jak označit pytel visačkou s QR kódem 
1. Vytvoříme si visačku např. z papírové 

krabičky, nebo ruličky od toaletního 

papíru. 

2. Doprostřed visačky nalepíme QR kód – 

QR kód nesmí být zvlněný, musí být 

napnutý!!! 

3. Visačku přivážeme k úvazku pytle. 

Video návod, jak správně označit pytel 

visačkou s QR kódem, spustíte 

prostřednictvím tohoto odkazu: 

www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou 
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Další DŮLEŽITÉ informace 

Změna na sběrných místech 

Od 1. srpna 2021 dojde k postupnému zrušení kontejnerů na plast (tzv. žluté „zvony“) na 

sběrných místech v Mistřicích a v Javorovci. Plasty bude možné odevzdávat pouze ve 

sběrném dvoře nebo v rámci pytlového svozu. 

 

 

Sběrný dvůr 

Od 1. srpna 2021 se bude provádět identifikace osob odkládajících odpad 

prostřednictvím QR kódu. Každá domácnost obdržela kartičku s QR kódem, kterým se 

bude na sběrném dvoře prokazovat. 

Upozorňujeme, že bez kartičky nebude možné odpad odevzdat! 

V případě, že nemáte kartičku na sběrný dvůr, kontaktujte obecní úřad a požádejte o 

vystavení její kopie.  
 

 

Pytlový svoz plastového odpadu 

Pytlový svoz bude probíhat každé liché úterý. 

Ostatní tvrdé plasty (PVC, molitan, apod.), které nepatří do pytlů s plastem, bude možné 

ukládat na sběrný dvůr, případně je odevzdat v rámci pytlového svozu. Takovýto odpad 

však musí být označen štítkem s textem (volný).  

V případě, že již nebudete mít štítky pro označení pytlů nebo volného plastu, obraťte se 

na obecní úřad a požádejte o vystavení nového archu se štítky.  
 

 

Popelnice na komunální odpad 

Svoz komunálního odpadu – popelnic pro aktuální rok, probíhá dle harmonogramu. 

Aktuální informace a rozpis najdete na webových stránkách obce Mistřice a to 

prostřednictvím tohoto odkazu:  www.mistrice.cz/odpadove-hospodarstvi/  

Každá popelnice přistavená ke svozu komunálního odpadu, musí být označena platný 

QR kódem. Popelnice bez označení, nebudou svozovou společností vyvezeny! 

V případě, že nemáte z jakéhokoliv důvodu označenu popelnici, kontaktujte obecní úřad 

a nový kód si osobně vyzvedněte a nalepte na viditelné místo na popelnici. 
 

 

 
 

http://www.mistrice.cz/odpadove-hospodarstvi/

