Město MILOVICE
Odbor správy majetku města a investic
Oddělení správy majetku města
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23,
tel. 325 517 126, e-mail: petra.kosatkova@mesto-milovice.cz

Doplňkový systém – pytlový sběr
podrobné informace pro sběr
(dle Směrnice č. 11/2016 – Pravidla, kterými se řídí Systém pytlového sběru)
1. Do tohoto systému se mohou zapojit fyzické osoby s trvalým pobytem hlášeným na území města Milovice, které jsou
plátci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních
odpadů a mají tento poplatek řádně uhrazen za předchozí období.
2. Pro zapojení do systému, je potřeba zaregistrovat se na MěÚ Milovice, Odbor správy majetku města a investic,
Oddělení správy majetku města, kancelář č. 209. Zde budou vydávány QR kódy a pytle určené pro shromažďování
tříděného odpadu. Stejné QR kódy platí po celou dobu účasti v pytlovém sběru.
3. Dle usnesení č. 670/2015 ze dne 05.11.2015 je možné ve městě Milovice odděleným pytlovým sběrem třídit papír a
PET lahve.
4. Lze použít i jiné, průhledné plastové pytle (dostatečně pevné), které se řádně a viditelně označí QR kódem. Papír
můžete vázat také do balíčků. Jednotlivé balíčky a pytle odevzdávejte o maximální váze 10 kg. Odměna je stanovena
za kg odevzdané komodity. PET lahve 2 Kč a papír 1 Kč. Celková výše odměny za rozhodné období činí nejvýše
600,- Kč na jednoho účastníka a kalendářní rok.
5. Po naplnění plastových pytlů vybranými komoditami je třeba pytel označit příslušným QR kódem, který slouží
k identifikaci fyzické osoby s trvalým pobytem hlášeným na území města Milovice, která je poplatníkem místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů a
sbírané komodity.
6. Dnem svozu je určené každé poslední pondělí v měsíci. V případě, že poslední pondělí vychází na stejný den jako
svátek, je svoz proveden vždy v následující den.
7. Naplněné a řádně označené plastové pytle občan umístí v den svozu na určená místa nejpozději v 06:30 hod.
Určenými místy svozu jsou:
a) stanoviště sběrných nádob na komunální odpad
b) stanoviště zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad
8. Dále je možné odevzdávat naplněné a řádně označené pytle do sběrného dvora v ulici Armádní 865 v rámci jeho
pracovní doby.
9. Načítání vytříděného množství bude probíhat v měsíčním intervalu a následně bude přepočteno na finanční odměnu.
10. Jakákoliv zjištěná nežádoucí příměs v takto vytříděném odpadu má za následek, že toto množství (pytel s QR kódem)
nebude do tohoto doplňkového systému započteno.
11. V případě, že nebude pytel řádně označen nebo QR kód nebude čitelný, pytel nebude do systému započten.
12. Období rozhodné pro načítání finanční odměny je vždy období dvanácti měsíců. Tímto obdobím se rozumí období od
prosince do listopadu následujícího roku (výplata odměny viz Směrnice č. 11/2016 – Pravidla, kterými se řídí Systém
pytlového sběru, Čl. 7).

