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ČÁROVÉ KÓDY NA POPELNICÍCH
- INFORMACE OBČANŮM
Technologie čárových kódů pro sledování a evidenci svozu odpadu:
Veškerá podstata implementace čárových kódů je co nejpřesnější evidence svozu
odpadu a evidence používaných nádob na odpad.
Každá popelnice bude označena unikátním čárovým kódem, který bude obsahovat
následující údaje:
•

Adresu umístnění, objem nádoby, vlastnický vztah (vlastní, obecní, svozové společnosti)

Posádka v den svozu při výsypu odpadu terminálem přečte tento kód a stanoví zaplněnost
popelnice (25%, 50%, 75%, 100%).
Z těchto údajů se např. dozvíme, jestli ve svozový den všichni občané vytahují
opravdu všechny popelnice (přesná evidence nádob každého svozu), jestli náhodou nemají
zbytečně moc menších popelnic a nestačila by jim např. jedna větší. Všechny tyto skutečnosti
mají vliv na výslednou výši fakturace obci od svozové společnosti. Nyní platíme svoz
všech nádob zaevidovaných v obci (i ty co stojí prázdné na dvoře, nenachystané, protože jsou
občané např. na dovolené), svoz jedné větší nádoby je levnější než svoz dvou menších atd.
Celé toto naše společné úsilí by naší obci mělo přinést finanční úsporu za svoz
odpadů, kterou můžeme investovat např. do obnovení infrastruktury naší obce.

Naše obec hodlá tuto evidenci v nejbližší době ve spolupráci s firmou
RUMPOLD UHB, s.r.o. Uherský Brod zavést. Navštíví Vás zástupci obecního
úřadu, kterým nahlásíte: druh, velikost a počet popelnic. Inventarizaci
popelnic děláme z důvodu, abychom zjistili, kolik který rodinný dům vlastní
popelnic. Podle těchto počtů necháme natisknout samolepky s čárovými kódy
a rozdáme je občanům, kteří si je podle návodu nalepí na popelnice. Popelnice
bez kódu nebudou vyváženy.
Chtěl bych ještě podotknout, že tento systém čárových kódů NEBUDE
MÍT ŽÁDNÝ VLIV NA VÝŠI POPLATKŮ ZA ODPADY STANOVENÝCH
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU.
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