
JAK  FUNGUJE NOVÝ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO A ADRESNÉHO SBĚRU ODPADŮ

ECONIT V PRAXI? CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020

Od  1.7.2019  zaměstnanci  technických  služeb  při
jednotlivých  svozech  již  zkušebně  načítají  QR kódy  na
nádobách (popelnicích) u rodinných domků. Tyto údaje se
přenášejí do databáze systému ECONIT.
Od  1.1.2020  se  změnily  termíny  svozů.  Nový
harmonogram svozů byl uveřejněn v prosincovém JABKU,
je rovněž na webových stránkách TsJ a MěJ. Občané si
mohou  zdarma  vyzvednout  nové  kalendáře  s
vyznačenými  termíny  svozů  na  Městském  úřadě
Jablunkov v  budově radnice,  na odboru školství  u paní
Kohutové.
Důrazně  upozorňujeme  občany,  kteří  ještě  nemají
nalepený štítek s QR kódem na všech svých nádobách na
odpad (na směsný, papír a plast), ať si jej vyzvednou v
kanceláři  technických  služeb  u  paní  Ciencialové  (tel:

724916116).  Rovněž upozorňujeme občany, kteří mají trvalé bydliště v čísle popisném,
ve kterém je více domácností (bytových jednotek), i tyto musí mít na nádobě svůj QR
kód. Tato situace vznikne jak u rodinných domů (můžou tam být dvě i více domácností),
tak hlavně v obytných domech s více bytovými jednotkami, které k ukládání odpadu
používají malé 110 l nádoby. Každý jednotlivý byt či domácnost bude mít svůj QR kód
na nádobu: například na čp. 650 se nachází 4 byty, tyto byty budou rozděleny na čp.
650/1,  650/2,  650/3,650/4.  Aby  bylo  možno  všechny  nádoby  označit  QR  kódy,
potřebujeme variabilní  symboly pro jednotlivé byty či domácnosti,  které mají  občané
uvedeny  na  složenkách  za  svoz  odpadu.  Prosíme  o  jejich  nahlášení  v kanceláři
technických  služeb  (telefon,  email,  osobně).  Po  vygenerování  QR  kódů  Vám  tyto
dodáme do poštovních  schránek nebo si  je  můžete  osobně vyzvednout  v  kanceláři
technických služeb.

Zkušební provoz bude probíhat rok. Postupně se zahustí síť nádob na sklo, zmizí
některá zvonová hnízda, rozmístí se nové kontejnery na plast, papír a sklo

Bližší informace zodpovíme na tel. č. 724916116 nebo na ciencialova@tsjablunkov.cz. 

Děkujeme  za spolupráci.

Od 1.4.2020 nebudou neoznačené nádoby vyváženy!  

Hanzlík Tomáš, vedoucí technických služeb


