MESOH - systém pro nakládání s odpady pro obce
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství MESOH je komplexním řešením pro obce
a města, která se snaží svým občanům nabídnout novou alternativu k současnému systému
a připravit se tak na budoucnost. Pozor! Není to jen o třídění odpadů! Důležité je také myslet
na prevenci vzniku odpadů.
MESOH aneb odpady bez starostí
Děsí vás pozvolna blížící se zdražení poplatků za skládkování, v ulicích máte stále přeplněné
kontejnery na tříděný odpad, ale množství směsného odpadu stále neklesá, dokonce roste?
Nechceme zvyšovat poplatek občanům bez toho, aniž bychom jim dali možnost tuto výši poplatku
ovlivnit!
Motivační systém MESOH obcím a městům přináší nejen větší efektivitu ve svozu odpadů a s tím
spojený pokles nákladů, ale také spokojenější občany díky spravedlivě nastaveným platbám za odpad
a v neposlední řadě také čistější obec.

LUŽE DO TOHO JDE!
Jenom třídit nestačí
Jistě existuje mnoho různých motivačních systémů, které se soustředí pouze na třídění odpadů
a odměňuje občany, kteří produkují velké množství tříděného odpadu. Na vrcholku tzv. odpadové
pyramidy je ale předcházení vzniku odpadu – proto razíme heslo „Prevence je cesta!“. Systém
MESOH bere odpadové hospodářství komplexně a motivuje občany nejen ke třídění odpadů, ale také
k tomu různými způsoby omezit samotnou produkci odpadu – například kompostováním,
nakupováním v bezobalových obchodech, ekologickým vytápěním domácnosti apod. Tohle činí
systém do budoucna udržitelným jak po ekologické, tak po ekonomické stránce.
V čem spočívá zavedení motivačního systému MESOH?
1. Zavedení sběru tříděného odpadu od domů
Tříděný odpad (plast, papír, plechovky a použité jedlé oleje) je svážen od jednotlivých
domácností v pytlích. Občanům snížíme donáškovou vzdálenost na minimum, čímž
dosáhneme vyšší míry třídění odpadů, ale také ubude přeplňovaných kontejnerů ve sběrných
místech.
2. Zavedení evidenčního systému
Pro to, abychom mohli sledovat množství odpadů vyprodukovaného jednotlivými
domácnostmi, je zapotřebí zavést evidenci těchto odpadů, a to prostřednictvím čárových/QR
kódů. Evidenci jednoduchým načítacím zařízením poté bude provádět zaměstnanec města.
3. Zavedení motivačního systému
za jednotlivé činnosti jsou občanům udělovány tzv. EKO body. Celkem je možné v rámci
MESOH udělovat až 8 druhů EKO bodů, a to:

EKO body za třídění odpadů

Cílem bonusu je zvýšení míry separace využitelných odpadů. EKO body za třídění odpadů získá
každá domácnost, která odevzdá pytel s tříděným odpadem označený čárovým/QR kódem nebo
která zaregistruje kontejner, do kterého třídí odpad (registraci kontejnerů mohou využít pouze
domácnosti z bytových domů). Získané body se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti.
Maximální počet BT za rok je 25 EKO bodů na osobu.

EKO body za efektivní využívání nádob a pytlů
Cílem bonusu je motivovat domácnosti k ekonomicky udržitelnému způsobu třídění odpadů
(např. ke šlapání PET lahví), ke svozu pouze plných popelnic/pytlů a k maximální míře separace
(nádoba na SKO – směsný komunální odpad - neobsahuje tříditelné složky jako je sklo, bio odpad
a textil). Pro získání těchto EKO bodů je potřeba vyplnit závazek k ekologickému nakládání s
odpadem (odpadový dotazník) ve svém odpadovém účtu.
Maximální počet BV za rok je 25 EKO bodů na osobu.

EKO body za snižování produkce odpadů
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body za snižování
produkce odpadů se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost
zavázala v odpadovém dotazníku.
Maximální počet BS za rok je 20 EKO bodů na osobu.

EKO body za energie
Cílem bonusu je ocenit domácnosti, které ohleduplně vytápějí svá obydlí. Hlavním kritériem je
ohleduplnost vůči blízkému okolí (sousedům) v podobě emisí, ohleduplnost vůči životnímu
prostředí v podobě produkce odpadů a ohleduplnost vůči dalším generacím v podobě čerpání
neobnovitelných zdrojů. Způsob vytápění si každý může vyplnit ve svém odpadovém dotazníku.
Maximální počet BE za rok je 10 EKO bodů na osobu.

EKO body za kompostování
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a
to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo
zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby zpracování
bioodpadu přímo v místě jeho vzniku, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
Maximální počet BK za rok je 10 EKO bodů na osobu.
Během roku 2020 město Luže bude žádat o dotaci z výzvy OPŽP „Prevence vzniku odpadů“ na
kompostéry do domácností a štěpkovač pro město. Zájemci o kompostéry se hlaste na
mestskyurad@luze.cz

EKO body za zájem
Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému.
EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu a za efektivní
komunikaci prostřednictvím osobního kontaktu (email, telefonní číslo).
Maximální počet BZ za rok je 5 EKO bodů na osobu.

EKO body za nakupování
Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky
environmentálně uvědomělému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH
uděluje i body za ekologické nakupování.
Maximální počet BN za rok je 15 EKO bodů na osobu.

EKO body za darování
Cílem bonusu je motivovat domácnosti k nabízení a darování nepotřebných věcí jiným lidem,
kteří dané věci dále využijí. Darování nepotřebných věci je jednou z cest, jak předcházet vzniku
odpadů, proto mohou uživatelé MESOH obdržet i body za to, že někomu na svém odpadovém
účtu nabídnou a darují věc, kterou již sami nevyužijí.
Maximální počet BD za rok je 10 EKO bodů na osobu.
Udělování těchto EKO bodů probíhá automatizovaně dle toho, kolik odpadů jednotlivé domácnosti
odevzdají ke svozu a zda navštěvují svůj odpadový účet či nikoliv. Na konci období se bodování
vyhodnotí a přepočítá na slevy z poplatku za odpad.
Zavedení, koordinaci a vyhodnocení systému MESOH provozujeme formou služby, proto můžeme
říci, že díky zavedenému systému MESOH jsou pro město odpady bez starostí.

Spravedlivý systém platby za odpady
Každá domácnost má možnost ovlivnit výši své platby za odpady svým chováním. Nemusíte tedy
doplácet na lhostejnost jiných.
Pohodlné třídění odpadů přímo v domácnosti
Už žádné tahání tašek k přeplněným kontejnerům. Třídit můžete v pohodlí domova do pytlů.
Dokonalý přehled o svém odpadu on-line
Díky odpadovým účtům máte své domácí odpadové hospodářství stále po ruce a můžete získávat
typy, co zlepšit a získat tak větší úlevu na poplatku.
Dobrý pocit, že dělám dobrou věc
Třídění odpadů, předcházení vzniku odpadů, kompostování – to vše je bezesporu pro naši planetu
prospěšné. Je tedy fajn, mít dobrý pocit ze své činnosti, a ještě za ni být odměněn.

