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Jičínská radnice se formou ankety chystá občanů dotázat, zda mají zájem o pytle 

na separaci odpadu  

Jičín – Město se snaží občanům ulehčovat třídění odpadů. Proto nyní zvažuje 

možnost separaci plastů, papíru a tetrapaku z domácností formou pytlového sběru tak, jak to 

provádějí některé okolní obce, jako třeba Lomnice nad Popelkou nebo Nový Bydžov.  

V praxi by toto třídění znamenalo, že byste daný typ odpadu (papír, směsný plast, PET lahve a 

tetrapak) mohli ukládat doma do PVC pytlů odlišených barvou, potiskem a označených čárovým 

kódem. V určitý den (asi jednou za čtrnáct dní) byste tyto naplněné a svázané pytle dali na místo, 

odkud je svážen komunální odpad, tedy ke kontejnerům nebo popelnicím.  

Pytle i čárové kódy by všichni zájemci dostávali na výdejních místech zdarma. Ve sběrném dvoře by 

byly pytle zváženy a dané domácnosti by měly o určenou částku snížen poplatek za 

komunální odpad. Například Nový Bydžov má stanovenou odměnu na rok 2014 cca 1,5 Kč za kg 

papíru a 3 Kč za kg plastu.  

Cílem města je jednak poskytnout občanům alternativy třídění a vyjít vstříc snížením poplatků za 

komunální odpad těm, kteří smetí budou třídit zodpovědně.  

 

Zeptat se na názor  

Zároveň se tím také sníží množství nežádoucího odpadu na skládce v Libci, protože sem tento 

materiál nepatří. "Ačkoliv jsme ve třídění jednou z nejlepších obcí v regionu, je stále spousta 

domácností, které odpad neseparují a do komunálního odpadu hází PET lahve, sklo a podobně," 

upozorňuje místostarosta města Vlastislav Matucha.  

"V dlouhodobějším časovém horizontu souvisí třídění také s udržením přijatelné úrovně poplatku za 

svoz komunálního odpadu. Cílem ankety je zjistit, zda občané mají o uvedený způsob třídění zájem," 

dodává místostarosta. Kromě úspory místa ve vlastní popelnici tak můžete přispět i k ochraně 

životního prostředí!  

 

Foto: JIČÍNŠTÍ jsou v separaci odpadů docela svědomití, ale ještě je co zlepšovat.  
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