Město Milovice
Směrnice č. 11/2016
Pravidla, kterými se řídí Systém pytlového sběru

Rada města Milovice na svém zasedání dne 21. 12. 2016 usnesením č. 730/2016, na základě
ustanovení § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších právních předpisů a k provedení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice
č. 1/2015 ve znění obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 3/2016 se usnesla vydat, tuto
směrnici:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje pravidla, kterými se řídí Systém pytlového sběru ve smyslu čl. 11
obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 ve znění obecně závazné vyhlášky města
Milovice č. 3/2016.
Článek 2
Účastníci Systému pytlového sběru
Účastníkem Systému pytlového sběru je každá fyzická osoba s trvalým pobytem hlášeným na
území města Milovice, která se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce
zaregistruje k účasti v Systému pytlového sběru dle čl. 3 této směrnice.
Článek 3
Registrace
1. Zájemci o účast v Systému pytlového sběru se zaregistrují k účasti v Systému pytlového
sběru u Městského úřadu Milovice, Odboru správy majetku města a investic.
2. V rámci registrace zájemci sdělí následující údaje: jméno, příjmení, datum narození,
adresu trvalého pobytu, bankovní spojení pro výplatu odměny. V případě změn těchto
údajů je účastník Systému pytlového sběru povinen tuto změnu nahlásit Městskému úřadu
Milovice do 30 dnů ode dne takové změny.
3. Zaregistrovanému účastníku bude vygenerován unikátní čárový kód, přičemž každý
účastník obdrží při registraci samolepky s tímto unikátním čárovým kódem.

Článek 4
Systém třídění
1. Účastník Systému pytlového sběru řádně vytřídí komodity, které jsou v Systému
pytlového sběru tříděny, přičemž takto vytříděný odpad umístí do plastových pytlů, které
opatří samolepkou s unikátním čárovým kódem. Do jednoho pytle je možné umístit pouze
odpad tvořený jedním druhem tříděné komodity.
2. Pytle s vytříděným odpadem opatřené samolepkami s unikátními čárovými kódy účastník
Systému pytlového sběru odevzdá na Sběrném dvoře města Milovice v jeho provozních
hodinách nebo je ponechá ke svozu určenými vozidly na určených místech v předem
stanovených svozových dnech. Svozové dny a určená místa stanoví Městský úřad
Milovice vždy v dostatečném předstihu a informuje o nich veřejnost.
Článek 5
Tříděné komodity a rozhodné období
1. Tříděné komodity se stanoví touto směrnicí.
2. Stanoví se, že tříděnými komoditami jsou:
a) papír,
b) PET lahve.
3.

Rozhodné období pro sběr v Systému pytlového sběru počíná 1. prosince každého
kalendářního roku a končí 30. listopadu následujícího kalendářního roku, není-li dále
stanoveno jinak.
Článek 6
Odměna

1.

Výše odměny za tříděné komodity se stanoví následovně:
a) 1 Kč za 1 kg papíru
b) 2 Kč za 1 kg PET lahví.

2.

Nárok na odměnu má pouze ten účastník Systému pytlového sběru, který prokáže, že
nemá nedoplatek na poplatku za komunální odpad. V případě, že poplatek za komunální
odpad zaplatí účastník Systému pytlového sběru přímo (tedy nikoli prostřednictvím
plátce poplatku za komunální odpad) v pokladně nebo na účet Městského úřadu Milovice,
nemusí tuto skutečnost prokazovat.

3.

Celková výše odměny za rozhodné období činí nejvýše 600 Kč na jednoho účastníka a
kalendářní rok.

Článek 7
Výplata odměny
1. Odměna bude vyplácena Městským úřadem Milovice na bankovní účet účastníka Systému
pytlového sběru, který účastník nahlásí při registraci, případně na bankovní účet, který
účastník nahlásí v rámci ohlášení změny osobních údajů v průběhu měsíce prosince
bezprostředně následujícího po ukončení rozhodného období.
2. Nenahlásí – li účastník bankovní účet, na který mu má být odměna vyplacena, je oprávněn
si odměnu vyzvednout v pokladně města Milovice vždy v úředních hodinách pokladny
v období od 10. prosince do 31. prosince následujícím po ukončení rozhodného období.
Nevyzvedne-li si účastník, který nenahlásí bankovní účet pro výplatu odměny, odměnu ve
výše uvedeném období, jeho nárok na výplatu odměny za rozhodné období posledním
dnem výše uvedeného období zaniká.
3. V případě, že účastník Systému pytlového sběru přestane mít v průběhu rozhodného
období trvalý pobyt na území města Milovice, potom je povinen tuto změnu nahlásit
nejpozději do pátého dne následujícím po uplynutí rozhodného období, jinak jeho nárok
na výplatu odměny zaniká. Odměna bude takovému účastníku vyplacena do 15 dnů ode
dne nahlášení této změny.
4. Celková výše vyplácené odměny je limitována výší schváleného rozpočtu města Milovice
pro kalendářní rok, ve kterém příslušné rozhodné období končí a tedy i ve kterém má být
odměna vyplacena dle ustanovení odst. 1. a 2. tohoto článku této směrnice.
Článek 8
Ustanovení přechodná a závěrečná
1.

První rozhodné období pro Systém pytlového sběru počíná dne 1. 1. 2017 a končí dnem
30. 11. 2017.

2.

Městský úřad Milovice – Odbor správy majetku města a investic průběžně sleduje
množství odevzdaných komodit s ohledem na výši schváleného rozpočtu a v případě, že
vyhodnotí, že pro výplatu odměn všem účastníkům nebude schválená výše rozpočtu
dostatečná, vyrozumí o tom bezodkladně Radu města.
Článek 9
Účinnost

Tato směrnice byla schválena usnesením Rady města č. 730/2016 ze dne 21. 12. 2016 a
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Ing. Milan Pour
starosta města

