
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Harmonogram svozu odpadu od  rodin-
ných a bytových domů je i  v  roce 2023 
rozdělen podle jednotlivých lokalit. 
Popelnice se směsným odpadem se 
sváží dle lokalit v pondělí a v pátek vždy 
v lichém týdnu. Tříděný odpad z celého-
města bude i  v  roce 2023 svážen vždy 
ve čtvrtek. Papír v intervalu 1× za měsíc, 
plast v intervalu 1× za 14 dní.

Umístění domu, tj. lokalita určuje, který 
den v lichém týdnu (po nebo pá) se sváží 
popelnice se směsným komunálním od-
padem (SKO = šedé pole). Seznam lokalit 
naleznete na stránkách města nebo se 
lze obrátit na  níže uvedené kontakty. 
Ve  čtvrtek se po  celém městě sváží 
tříděný odpad (plast + nápojový karton 
+ kov = žluté pole; papír = modré pole).

Vždy plné pytle s vytříděným plastovým 
odpadem označené visačkou s čárovým 
kódem nebo barevné popelnice prosíme 
přistavte večer před svozovým dnem 
před dům blízko silnice nebo na  urče-
né / domluvené místo (např. u bytových 
domů). Tzv. čárové neboli QR kódy jsou 
k vyzvednutí na MěÚ Dobříš na Odboru 
výstavby a  životního prostředí. Svoz 
tříděného odpadu od  domu probíhá 
vždy cca od  3:30 do  12:00 hod.Tříděný 
odpad lze dále odevzdávat na sběrném 
dvoře, kde vám budou čárové kódy také 
načteny.

Vážení občané, žádáme vás, abyste 
v  případě deště nedávali ke  svozu 
balíky s papírem bez krytí. Promočený 
papír se stává směsným odpadem 
a není již možné jeho další využití.

REKLAMACE A DOTAZY:
Další dotazy ohledně svozu popelnic 
ve vaší lokalitě zodpoví pracovníci svo-
zové společnosti DOKAS Dobříš, s.  r.  o. 
kde lze řešit také případné reklamace.

TELEFONNÍ KONTAKT 
REKLAMACE A DOTAZY:  
731 495 465 nebo 725 961 144
Občané města Dobříše si mohou u spo-
lečnosti DOKAS objednat také odvoz 
velkoobjemového odpadu od  domu. 
Tato služba je již ale plně hrazena sa-
motným občanem. 

  plast + nápojový kartón + kov
  papír
  komunální odpad
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Proč město preferuje adresný svoz 
tříděných odpadů před veřejnými 
kontejnery (zvonky)?
Vytříděný materiál (odpad) svezený 
přímo od domu bývá „čistší“, protože 
lidé více dbají na  to, co do  transpa-
rentních pytlů třídí. Třídění odpadů je 
komfortnější a lze za něj získat slevu 
z poplatku za odpady. Komu pytle ne-
vyhovují, ten si může pořídit barev-
né nádoby. Adresný svoz tak postup-
ně nahrazuje svoz tříděných odpadů 
z veřejné sítě (zvonků), u kterých čas-
to vznikají černé skládky a  jejich ka-
pacita nedostačuje narůstající pro-
dukci odpadů.

jsem z bytového domu a adresný 
svoz je pro mě nekomfortní, jak 
mohu dosáhnout na slevu z odpadů?
Pokud Vám adresný svoz odpadů ne-
vyhovuje a nemáte prostory, kde pytle 
skladovat, můžete se přihlásit k barev-
ným kontejnerům (zvonkům) veřejné 
sítě. Modrý a žlutý zvon je označen QR 
kódem, pod kterým se k  němu Vaše 
domácnost přihlásí ve svém odpado-
vém účtu. Bohužel sleva z  poplatku 
nebude v  tomto případě tak vysoká, 
protože nevíme, kolik Vaše domác-
nost skutečně vyprodukuje odpadů. 
Některé bytové domy mají již založeno 
vlastní soukromé stání na tříděné od-

pady. Zde je situace obdobná. Vlastní-
ci jednotlivých bytových jednotek se 
opět ke kontejnerům, které sdílí celý 
bytový dům, musí přihlásit ve  svém 
odpadovém účtu, jen tak se systém 
dozví, že kontejnery využíváte.

jak získám ke svému odpadovému 
účtu přístupové údaje?
Přihlašovací údaje do Vašeho odpado-
vého účtu jsou k dispozici na arších se 
štítky, kterými označujete pytle, nebo 
si je můžete vyžádat na  MěÚ Dobříš 
(kontakt níže).

jak mohu mít své odpady ještě více 
pod kontrolou?
Pokud chcete mít svoz svých odpadů 
pod kontrolou, je možné si ve Vašem 
odpadovém účtu zaškrtnout zasílá-
ní upozornění. Ve chvíli, kdy Vám po-
peláři odpad (pytel/popelnici) načtou 
čtečkou, systém Vám o  tom pošle 
zprávu do emailu. 

Proč mám platit za to, že ve městě 
neprodukuji žádný odpad?
V rámci poplatku občan hradí za pro-
voz celého systému odpadového hos-
podářství města, nikoliv pouze za svoz 
nádoby na směsný, případně vytříděný 
odpad. Do poplatku je započítán i pro-
voz sběrného dvora, úklid veřejných 
prostranství od litteringu (volně poho-
zeného odpadu), veřejné koše, veřejná 
sběrná síť (zvonky) a další služby. Po-
platek vychází z principu, že ze systé-
mu má prospěch každá osoba, která 
je přihlášena v  obci nebo zde vlastní 
nemovitost a to v zásadě stejnou mě-
rou. Pokud má někdo z Vaší rodiny by-
dliště v  jiné obci, kde hradí poplatek 
za svoz popelnice (nikoliv jako na Dob-
říši za využívání systému), může si tato 
osoba zažádat o osvobození.

Sleva se nám zdá nízká. Třídíme 
všechno, co jen lze. Kdo stanovuje 
výši ekobodů, které MESOH 
přiděluje?
Vyhodnocení objemů je nastaveno 
na  základě desetiletých zkušenos-
tí z obcí a měst po celé ČR. Rozmezí 
objemů (a  za  ně přidělených ekobo-
dů) je stanoveno z průměrů běžných 
domácností. Občané, kteří vytřídí 
vše, co je možné a  přistavují nádo-
bu ke  svozu až když je plná, mívají 
do  500 l směsného komunálního od-
padu na osobu za rok. Často občané 
přistavují ke  svozu poloprázdné ná-
doby, přičemž systém načtenou ná-
dobu eviduje, jakoby byla plná.

Obáváme se, že nám bude 
popelnice zapáchat, když ji budeme 
přistavovat ke svozu méně často.
Příčinou zápachu je nejčastěji biood-
pad, který v popelnici zahnívá a dále 
zbytky živočišného původu. Ty dopo-
ručujeme balit do neprodyšných oba-
lů. Bioodpad doporučujeme kompo-
stovat v  místě vzniku nebo zkrmovat 
zvířatům. Situaci lze také řešit náku-
pem menší nádoby. Na Dobříši už vy-
užívají některé domácnosti nádoby 
o  objemu 80 a  dokonce 60 l. Je však 
nutné, aby nádoba ke svozu splňovala 
normy EN 840–1, EN 840–2/3.

Proč mi byl do účtu za svoz pytle 
nahrán menší počet ekobodů než 
obvykle?
Na arších se štítky jsou k dispozici dva 
druhy štítků a  to buď na  120l trans-
parentní pytel (Plast – pytel) a  štít-
ky na volný odpad (Plast – volný nebo 
Papír – balík). Tyto štítky můžete vy-
užít na  odpad, který není praktické 
vzhledem k  velkému objemu nebo 
množství třídit do  pytlů. Takto sve-
zený odpad je ohodnocen polovičním 
počtem ekobodů.

jsem z bytového domu a odpady 
z kuchyně vhazuji do biotejneru. 
Mám nárok na vyšší slevu 
z poplatku?
Ano. Pokud využíváte biotejner a chce-
te získat vyšší slevu z poplatku, obrať-
te se na níže uvedený kontakt a situa-
ci s Vámi vyřešíme.

jak se dozvím, kdy mám hradit 
poplatek za odpady a výši slevy?
Veškeré platební údaje (i  s odečtenou 
slevou)se během února daného roku 
zobrazí ve  Vašem odpadovém účtu. 
Město již neposílá složenky. Pokud 
chcete mít úhradu poplatku pod kont-
rolou, budeme Vás informovat. Je však 
nutné Vaše kontaktní údaje (email nebo 
telefon)nahlásit na MěÚ nebo si je za-
dat do odpadového účtu. Úhrada je sa-
mozřejmě možná i fyzicky na pokladně 
úřadu, kde Vám je sleva též odečtena.

Mohu o slevu za třídění odpadů přijít?
Ano, na slevu z  poplatku mají nárok 
pouze poplatníci, kteří poplatek uhra-
dili včas, tedy do konce dubna dané-
ho roku.

Kontakt pro vaše dotazy:
rambouskova@mestodobris.cz

tel.: 318 533 384

MESOH
v OTáZKáCH 

A ODPOvěDÍCH
Během roku nám 

lidé často pokládají 
dotazy k motivačnímu 

a evidenčnímu 
systému odpadového 

hospodářství (MESOH). 
Zde přinášíme nejčastější 
odpovědi na Vaše dotazy.


