
Proč 
je dobré mít 4 popelnice?!

Vážení občané, 

zavedení nového systému svozu tříděných 
odpadů se již blíží. Rádi bychom vám tedy poskytli 
pár praktických informací – jak nádoby získat, 
jak bude vypadat výdej nebo jak budou 
nádoby sváženy.
 

Kdo bude platit nákup nových popelnic
do každé domácnosti?
Obec Vojkovice získala na nákup nádob dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí, tedy z financí Evropské unie. Obec hradí ze svých 
prostředků pouze 15 % podílu celkových nákladů na pořízení všech 
nádob. Věříme, že drtivá většina z vás využije možnosti bezplatné 
zápůjčky popelnic, přesně podle potřeby Vaší domácnosti. 

Třiďme odpad! Má to smysl, a nejen ekonomický.



Jak tedy bude nový systém vypadat?
Jak víte největší výhodou nového systému pro vás občany je, že již 
nebudete muset chodit s tříděným odpadem na sběrná hnízda, ale 
bude vám odvážen přímo od domu. Tedy každá domácnost, která projeví 
zájem, dostane zdarma do výpůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, 
plast a bioodpad) o objemu 240 l (rozměry nádob jsou přibližně 58 x 72  
x 108 cm – šířka x hloubka x výška). Systém není povinný. Budete moci  
i nadále používat nádob na sběrných hnízdech, jejich počet bude ale 
snížen. Další novinkou je, že se do nádob na plast budou třídit také 
drobné kovy (např. plechovky, konzervy, alobal). 

Nádoby budou od občanů pravidelně sváženy svozovou společností 
ve frekvenci 1x za 28 dní pro papír a 1x za 28 dní pro plast. Bioodpad 
bude svážen v létě 1 x za 14 dní a v zimě jednou za 28 dní. Směsný 
komunální odpad z popelnic bude svážen 1x za 21 dní. Pochopitelně 
si tuto informaci nebudete muset pamatovat. Každá domácnost obdrží 
přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, kdy je váš svozový 
den. První vývoz bude ještě upřesněn po dohodě se svozovou společností, 
která odpad v naší obci sváží.

Každá nádoba bude opatřena čipem, tak aby obec měla přehled jak se, 
která nádoba vozí a případně mohla upravit harmonogram svozu.  
V průběhu roku budou postupně očipovány i nádoby na směsný odpad.

Proč obec zavádí tento systém?
Přibližně 60 % váhy odpadu v popelnici na směsný odpad tvoří materiá-
lově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad, kovy nebo sklo. 
Tyto odpady pak končí bez využití na skládce či ve spalovně, a ještě za 
ně zaplatíme vysokou částku. Navíc naše obec spolupracuje s autorizo-
vanou obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím  
a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla „výkupní 
cenu“ těchto recyklovatelných odpadů. Čím více obec vytřídí, tím více 
dostane zaplaceno. Proč platit velké peníze za likvidaci stovek tun  
směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 % z něj vytřídit,  
odpad použít jako surovinu pro další výrobu a ještě ušetřit?!

Jak a kdy to bude?
Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít fun-
govat od dubna 2022. Nádoby na tříděný odpad by měla obec obdržet  
na začátku roku 2022. Nádoby se budou vydávat v Sokolovně (č. p. 68).  
Termíny výdeje nádob budou ještě upřesněny a budete o nich informováni. 

Jak si tedy nádoby objednat?
Pokud máte zájem třídit v pohodlí domova, tak stačí vyplnit objednávku, 
která je přílohou tohoto letáčku a doručit ji na obecní úřad. Objednávkový 
formulář je možné vyplnit také elektronicky na webových stránkách 
obce. Objednávkový formulář doručte poštou nebo osobně do schránky 
obecního úřadu do 31. 1. 2022. Následně stačí vyčkat na termíny výdeje 
nádob a dostavit se s občanským průkazem v daný termín na výdejní 
místo, kde s vámi bude sepsána smlouva o výpůjčce a můžete si nádoby 
přímo odvést. Bude možné si odebrat pouze celou sadu nádob. Nádoby 
dostanete zcela zdarma a po šesti letech přejdou do vašeho vlastnictví.



Objednávka nádob 
k Systému separovaného sběru odpadu 

Obce Vojkovice
Jméno zástupce domácnosti:  .......................................................................

.........................................................................................................................

Ulice a číslo popisné: .....................................................................................

Mobil:  .............................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................

Mám zájem o bezplatnou výpůjčku těchto druhů a velikostí popelnic 
(Jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci):

  žlutá popelnice velká 240 l na plast 
      modrá popelnice velká 240 l na papír 
      hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad

U naší domácnosti máme následující nádoby na směsný odpad v počtu kusů:
(Obec musí provést inventuru nádob před jejich čipováním)

  Kovová nádoba o objemu 110 l  
     (klasická kovová popelnice bez koleček) – počet ks:  ..............................

  Plastová nádoba o objemu 120 l 
     (malá plastová popelnice s kolečky) – počet ks: ......................................

  Plastová nádoba o objemu 240 l 
     (velká plastová popelnice s kolečky) – počet ks:  .....................................

 Jiné technické provedení (prosím doplňte) – počet ks:  ..........................

Ve Vojkovicích dne: .........................................................................................

Podpis zástupce domácnosti:........................................................................

Rozsah, účel a zpracování osobních údajů je v souladu se směrnicí pro ochranu osobních údajů, 
která je dostupná na webových stránkách obce Vojkovice.


