
SYSTÉM ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 

materiálově využitelných 
odpadů DSO SOMPO

JAK se tedy do nového systému zapojit?

Nádoby na tříděný odpad budou mezi občany distribuovány na základě 
vyplněné závazné objednávky. Objednávkový formulář tvoří jednu ze 
stran tohoto letáku a najdete ho také na webových stránkách DSO SOMPO 
– www.sompo-dso.cz. Vyplněný formulář doručte poštou nebo osobně 
do schránky vašeho obecního či městského úřadu do 31. ledna 2021. 
Objednávkový formulář je možné vyplnit také elektronicky na webových 
stránkách www.sompo-dso.cz. Termíny a způsob výdeje nádob budou 
ještě upřesněny. 

Upozorňujeme, že nádoby musí být opravdu využívány pouze ke svozu 
odpadu. Pro ověření, zda je nádoba využívána, slouží čip, který bude 
jedinečný pro každé číslo popisné a zajistí informaci o tom, zda je nádoba 
svážena. Nový systém třídění odpadů se týká pouze občanů s trvalým 
pobytem, není určen pro podnikatele, chataře ani zahrádkáře. Bytové 
domy budou řešeny individuálně.

Detaily o zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem se 
můžete dozvědět na diskuzních „ekologicko-popelářských“ besedách, 
které se budou konat, jakmile to epidemiologická situace dovolí a určitě 
budete informování předem. Na závěr besed vždy proběhne i veřejná 
rozprava s občany, kde se vám budeme snažit zodpovědět případné
dotazy. Průběžné informace najdete i na webových stránkách DSO SOMPO, 
které jsou uvedené výše.



V minulosti jsme vás informovali, že ve spolupráci s naší 
svozovou společností SOMPO a.s., budeme rozšiřovat 
svoz tříděných odpadů a zavedeme svoz tzv. „od domu“. 
Pokud tedy bydlíte v rodinném domě, již nebudete muset 
chodit s tříděným odpadem na sběrná místa.

Mít co nejmenší množství směsného odpadu je budoucností odpadového 
hospodářství České republiky. Odpady, které je možné dále využít, jako 
je papír, plast, sklo, textil, kovy nebo bioodpad, tvoří téměř 2/3 váhy
popelnic na směsný odpad. Snižme množství směsného odpadu 
a nezahrabávejme naše peníze zbytečně do skládek. Jdou využít 
i účelněji! Cílem tohoto systému je tedy co nejvíce snížit množství 
směsného komunálního odpadu za co nejvyššího komfortu pro občany. 

JAK bude nový systém vypadat?

Každá domácnost, která projeví zájem, dostane do zápůjčky nádoby 
na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad). Není nutné odebrat celé 
sady. Budete si moci zvolit, které druhy nádob chcete. Zároveň je třeba 
upozornit, že při zavádění nového systému obdrží zájemci maximálně 
po jednom kusu nádob od každého typu, tedy na každé číslo popisné 
1x modrá nádoba na papír, 1x žlutá nádoba na plasty a 1x hnědá nádoba 
na bioodpad. 

Pokud máte naopak pocit, že vaše domácnost nemůže naplnit dané 
nádoby, je možné se domluvit se sousedy na společném třídění a sadu 
nádob užívat společně.

Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít 
fungovat od 1.dubna 2021. Frekvence svozu jednotlivých nádob bude 
pro papír a plast – 1 x 28 dní a pro bioodpad pak 1 x 14 dní v letní sezóně 
a 1 x 28 dní v zimě. Dojde také k úpravě svozu směsného komunálního 
odpadu z 1x týdně na 1x 14 dní. Pochopitelně si tuto informaci nemusíte 
pamatovat. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu, 
abyste vždy věděli, který je váš svozový den.

JAKÉ jsou hlavní výhody pro občany?

Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu. Každý rodinný 
dům má vlastní nádoby na tříděné odpady a není tedy nutné s odpady 
nikam chodit. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže, 
kterou představují stovky tun směsného komunálního odpadu 
ukládaného na skládku.

PROČ je tento systém výhodný také pro obec či město?

Převážná část měst a obcí v naší republice spolupracuje s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím 
a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla jakousi 
„výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Čím více vytřídíme, 
tím více dostaneme zaplaceno. Zároveň se o vytříděné odpady sníží 
množství směsného komunálního odpadu uloženého na skládku. 



ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA NÁDOB  
k Systému separovaného sběru odpadu 

DSO SOMPO

Obec (dle sídla obecního úřadu): ..................................................................

Jméno zástupce domácnosti: .......................................................................

Ulice a číslo popisné (vč. uvedení případné místní části): 

.........................................................................................................................

Mobil: ..............................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………

Mám zájem o bezplatnou zápůjčku těchto druhů a velikostí popelnic 
(jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci):

  žlutá popelnice velká 240 l na plast 
  modrá popelnice velká 240 l na papír 
  hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad

V  ......................................................................      dne:  ...................................

Podpis zástupce domácnosti:........................................................................


