
                                                     
 

Vážení spoluobčané, 

vedení města Litovel připravilo zásadní změnu ve způsobu likvidace a svozu komunálního odpadu. 

Podnětem byla nejen snaha o šetrný přístup k přírodě, ale také ekonomická úspora pro město a jeho 

obyvatele.  

Projekt třídění se naplno rozjede od 1. 1. 2017, výdej nádob ale bude probíhat už během října  

a v listopadu spustíme testovací provoz. 

Co nás k projektu vedlo? 

Nově připravovaný zákon o odpadech, který mimo jiné stanovuje v letech 2018 – 2024 postupné 

zvyšování poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. To jsme nechtěli připustit. Řešení 

se ukázalo v podstatném snížení objemu směsného odpadu. A toho lze docílit jedině důsledným 

tříděním komunálního odpadu. Důležité je zapojení co největšího počtu domácností do projektu. 

Jedině tak, se může dostavit efektní úspora. 

Třídění sníží objem směsného odpadu, který je drahý na likvidaci, ať už se jedná o skládkování 

nebo spalování. A naopak zvýší se objem odpadu, který je využitelný pro další zpracování. 

Poctivě tříděný odpad není nákladem, ale naopak zdrojem příjmů 

Město Litovel dostává za třídění odpadu každoročně odměnu od společnosti EKO-KOM. Pohybuje 

se ve statisícových částkách a po zavedení nového systému třídění lze předpokládat i vyšší odměny. 

Lze předpokládat i snížení nákladů na likvidaci netříděného odpadu. 

Cílem tohoto projektu je také do budoucna finančně zvýhodnit občany, kteří budou poctivě třídit. 

 

Ostrý start 1. 1. 2017, přípravy už nyní 

Od 1. 1. 2017 bude rovněž platit nový harmonogram svozu tříděného i komunálního odpadu. 

Začneme ale už dřív. Během září a října budou probíhat veřejné besedy, abyste se dozvěděli co 

nejvíce informací. V říjnu začne město vydávat občanům nádoby na papír a plast. V listopadu a 

říjnu spustíme zkušební provoz, včetně evidence pomocí elektronických čipů na popelnicích. 

Do každé domácnosti poskytne obec nové popelnice ZDARMA! 

Jak bude třídění odpadu v praxi probíhat? 

• Všichni, kteří se do třídění zapojí, obdrží od města zdarma popelnici (barevně označenou),  

s nálepkou čísla popisného a příslušným čipem. S každou domácností bude uzavřena 

smlouva o zapůjčení popelnic. 



• Na plastové popelnice, které mají domácnosti z dřívějška, zaměstnanci města umístí 

elektronické čipy. O termínu budete předem informováni. 

• Můžete používat i více plastových popelnic na separaci. Druhou nádobu je však třeba již 

zakoupit a z města si nechat připevnit čip. 

• Popelnice bez čipu nebudou vyváženy. 

• Větší popelnice o objemu 240 litrů se mohou používat. 

• Pro bytové domy budou určeny společné kontejnery 1100 l, plán jejich rozmístění a 

přidělení k jednotlivým domům bude zveřejněn před zahájením projektu. 

• Sklo a tetrapak se bude třídit i nadále do obecních kontejnerů. 

 

Evidence tříděného odpadu 

• Každý výsyp, každé popelnice bude evidován. 

• Každý občan bude moci sledovat a kontrolovat vlastní třídění a porovnávat s průměrným 

tříděním celého města. 

• Každý občan bude mít „dálkový internetový“ přístup na „svůj vlastní“ účet, kde bude moci 

sledovat veškeré údaje o třídění. 

• Kdo nemá internet, bude moci požádat o informace na MěÚ. 

• Celý projekt je živý, proto se do něj mohou kdykoliv přihlásit další spoluobčané. 

 

To nejdůležitější! Motivační prvky – finanční zvýhodnění 

Cílem projektu třídění odpadů je maximální snížení směsného odpadu. K tomu je důležité zapojení 

co největšího počtu obyvatel, kteří budou třídit účelně a poctivě. Proto bude zavedeno finanční 

zvýhodnění rodin, které budou třídit. Kvalita třídění bude posuzována dle poměru tříděného odpadu 

(bioodpad + papír + plast) k celkovému množství odpadu z každé rodiny. Dle takto vypočítaného 

procenta třídění budou rozlišeny stupně zvýhodnění, o nichž vás budeme včas informovat. 

Všichni se budeme teprve učit, jak správně a ekonomicky třídit! 

Jedná se o významný projekt, který je ale na svém začátku. Aby byl efektivní a přinesl pro nás 

všechny očekávaný přínos, vyžádá si od všech zúčastněných velkou dávku sebekázně a trpělivosti. 

Všichni se budeme učit správně třídit 

Město na začátek celého projektu nastavilo pravidla, která se budou následně vyhodnocovat  

a případně měnit, dle získaných zkušeností. 

Všichni mějme na paměti: 

Čím více třídíme, tím menší je objem směsného odpadu, tím více ušetříme ve své kapse, 

tím více budeme šetrní k přírodě okolo nás. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 
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