PŘECHÁZÍME NA NOVÝ
SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU

STARTUJEME

1. 11. 2021

PROČ PŘECHÁZÍME?
Nový systém je efektivní a přehledný.

I DÍKY
VAŠEMU ÚSILÍ
ODPADY NEKONČÍ
NA SKLÁDKÁCH
Vaše vytříděné odpady
se automaticky stávají druhotnou
surovinou pro výrobu nových
recyklovaných výrobků.

STARÉHO
PSA NOVÝM
KOUSKŮM
NENAUČÍŠ?

Získáme přesná data o odpadech ve městě.
Získáme přehled o počtu vysypaných nádob
svozovou společností.

MY VÁS JE ALE NAUČÍME!
TŘEBA TO, JAK SE SPRÁVNĚ
TŘÍDÍ ODPAD.

CO SE MĚNÍ PRO MĚ
JAKO PRO OBČANA?
Zdarma získáte očipované nádoby na plast
a papír, díky čemuž už nemusíte s tímto
odpadem do sběrných hnízd, ale můžete
třídit v pohodlí domova.

A proto jsme se rozhodli u nás zavést zcela
nový systém třídění odpadů od společnosti JRK.
Ten nám pomůže nakládat s našimi odpadky
lépe než doposud, a díky tomu se můžeme už
teď těšit na pěknou hromádku dobrých věcí
– ulevíme naší přírodě, pomůžeme efektivní
recyklaci a v konečném výsledku ušetříme
za svoz a zpracování odpadů.

Od září začne označování nádob na směsný
odpad a bioodpad. Nádoby budou mít
přiděleny vlastní čip.
Frekvence svozu odpadu bude probíhat
jinak než dosud. Směsný odpad se bude
svážet 1× za 14 dní, plast 1× za měsíc,
papír 1× za 2 měsíce. Bioodpad zůstává
beze změny.

VÍCE INFORMACÍ NA

www.mesto-modrice.cz/odpady-1

A to už za aspoň malou změnu
svých zvyků stojí, ne?

JAK FUNGUJE NOVÝ
SYSTÉM TŘÍDĚNÍ?
Díky pohodlnému třídění
a chytré evidencí odpadů
udržíme odpadové hospodářství
pod kontrolou a nebudeme
tak muset zavádět poplatek
za odpady.

1.

KROK

DISTRIBUCE
Na městském úřadě si vyzvednete nádoby
ve dnech 8. 9. 2021, 15. 9. 2021, 29. 9. 2021
a 6. 10. 2021, v čase od 8:00 do 11:30 nebo
od 12:30 do 18:00.
Výdej nádob má na starost:

Lenka Ventrubová

lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz
537 001 017, 774 007 710

ZAPOJTE I SVOU
DOMÁCNOST
DO SYSTÉMU
CHYTRÉHO
TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ

2.

KROK

NÁDOBY A ČIPY
Na městském úřadě dostanete žlutou
a modrou nádobu. Tyto nádoby budou
označeny speciálními čipy, které slouží
k evidenci odpadu.

3.

KROK

TŘÍDĚNÍ
Do modré nádoby vhazujte papír, do žluté
nádoby vhazujte plast, nápojové kartony
a hliníkové obaly.

4.

KROK

SVOZ
V den svozu položte nádobu před dům.

5.

KROK

EVIDENCE
Pracovník svozové společnosti při výsypu
nádobu načte a propíše tak data do
evidenčního systému.

6.

KROK

POPLATEK ZA ODPAD
Pokud nepolevíte v úsilí a budete poctivě
třídit, město nebude muset zavádět
poplatek za odpad.

Pro více informací můžete
navštívit městský úřad nebo
webové stránky města.

