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Program. „ Třídím, tudíž šetřím…“ 

 
Zastupitelstvo města zahajuje od 15. května 2016 vyhlášení přihlášek 

do programu „Třídím, tudíž šetřím…“ 
 
 

 Občané, kteří se chtějí přihlásit do tohoto programu, budou zařazeni do skupiny osob, 

(skupina B), kterým bude poskytnuta, na základě zodpovědného přihlášení se do 

tohoto programu, částečná úleva od místního poplatku ve výši 325,-Kč / osobu / rok. 

 Přihlášení proběhne tak, že občan vyplní znovu evidenční list „Přihlášení se 

k poplatkové povinnosti“, který bude mít podoznačení programu. Evidenční list vyplní 

buď na MěÚ, nebo ve formuláři na webu města a zašle naskenovaný, s vlastnoručními 

podpisy elektronicky. 

 Občan, který přihlásí sebe, může takto přihlásit i všechny ostatní členy své 

domácnosti, kteří s ním žijí ve společné domácnosti. Přebírá tím odpovědnost za 

třídění odpadu všemi ostatními členy domácnosti. 

 Podmínkou je skutečně prokazatelné třídění odpadu (bude prováděna kontrola obsahu 

nádob těchto přihlášených, popř. pořízena fotodokumentace).  

 U přihlášených osob, kde bude zjištěno, že nedochází ke třídění odpadu, dojde nejprve 

k písemnému upozornění občana ze strany MěÚ na zjištěný stav, v opakovaném 

případě, max. 3x, bude občan z programu vyřazen, o čemž bude rovněž písemně 

vyrozuměn. (Stejně tak bude vyrozuměn náš smluvní partner AVE, známka bude na 

nádobě znehodnocena). 

 V případě situace, uvedené v předchozím bodu, bude občan povinen uhradit platbu 

v plné předepsané výši a to za všechny členy své domácnosti. 

 Program je založen na důvěře v uvědomění občanů města, že tříděním šetří životní 

prostředí. 

 Program je založen na důvěře v občany města, že své odpady umisťují skutečně do 

svých sběrných nádob. 

 Toto přihlášení má za následek nejen snížení poplatku, ale také snížení frekvence 

svozu odpadu, z frekvence 1 x za týden na frekvenci 1 x za 14 dní.  

 Do tohoto programu se může přihlásit také občan, který je již ve skupině A, 

částečného osvobození, tedy senior 70+, poplatek se nemění, přihlašuje se tímto 

ovšem také k 14 dennímu cyklu svozu odpadu, obdrží novou, barevně odlišnou 

známku. 

 Přihlášená osoba dostane pro svoji domácnost startovací sadu papírových tašek na 

třídění odpadu, na každé pololetí jednu sadu. 

 Poplatník obdrží známku barevně odlišnou od současné známky a viditelně ji umístí 

na svoji nádobu. (ostatní známky nutno z nádoby odstranit, jinak nebudou vyváženy!). 

 

Program schválen zastupitelstvem města na zasedání č. 4/2016, dne 27. 4. 2016  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  28. dubna 2016 

 

Sejmuto dne:  

        Ing. arch. Daniela Javorčeková 

              starostka 


