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a  

Obec Milíkov 



ISNO – inteligentní systém nakládání s 

odpadem  

 

 Umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude 

jejich platba za odpady.  

 

 Třídění odpadů je díky ISNO stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do 

nádoby se směsným odpadem avšak ekonomičtější a ekologičtější. 



 

Obec Milíkov se do systému zapojila v roce 2015. 

 

Vzhledem k tomu, že jsme si s touto myšlenkou začali pohrávat až během roku, 

besedy s občany probíhaly teprve v červenci a září. 

 

První popelnice byly občanům rozváženy začátkem září. 

 

Zájem občanů byl překvapující, nezapojilo se pouze 6 % domácností. 

 

Bohužel ne všechny domácnosti mohly být do tohoto systému zapojeny. Jednalo 

se o rodinné domy, které se nacházejí v hůře dostupných lokalitách a těmto 

občanům byla poskytnuta sleva z poplatku za odpad, jako kompenzace 

nemožnosti zapojení do systému. Týká se to sedmi domů. 



 

Každý rodinný dům nově obdržel 3 popelnice: 

- žlutou na plastový odpad 

- modrou na papírový odpad 

- hnědou na Bio odpad, jehož sběr se však do slev nezahrnuje 

 

Nádoby byly občanům poskytovány zdarma firmou NELHSEN s.r.o., ta na většinu z nich 

získala dotaci. Proto i někteří občané obdrželi své popelnice až začátkem roku 2016. 

 

 



 

 

Začátky byly těžké, občané nerozuměli systému. Byli jsme bombardováni dotazy: 

 Co do čeho patří. 

 Kolik musí vyvézt popelnic. 

 Jestli musí být popelnice plné. 

 Proč má soused slevu 200,- a já jen 100,- 

 

Každý dostal také přihlašovací údaje ke svému účtu: www.mojeodpadky.cz 

Zde bylo nutné provést inventuru stanoviště a vyplnit odpadový dotazník. 

 

 

http://www.mojeodpadky.cz/








 

 

Všechno to je o tom, porozumět systému. Občany správně nasměrovat: 

 

 letáčky o správném třídění do každé domácnosti, 

 besedy, 

 sdílení informací, 

 praktické příklady. 

 



Čím víc třídím, tím větší slevu mám. To byly časté odpovědi na otázky 

poplatníků, jak systém funguje. Nejdůležitějším faktorem na celém třídění je 

snížení množství směsného komunálního odpadu.  

 

Při prezentacích byli lidé motivováni, aby pet láhve lisovali, než je vyhodí, ale ne 

nadarmo se říká ,,vykutálených Čech“ a i naši občané přišli na to, že plasty vždy 

mačkat nemusí.  

 

Důvod je prostý.  

 V Mikulově, kde systém vznikal má svozová firma možnost odevzdaný odpad hned 

zvážit, a tak přesně vědí, kolik občan odevzdá kilogramů.  

 U nás to funguje na ks. Svozová firma nehodnotí váhu, pouze zaeviduje odevzdaný 

kus a automaticky přičte eko body domácnosti. 

 

 



 

Toto je největší negativum, které jsme doposud objevili a snažíme se pracovat na 

jeho odstranění. 

 

Byla jsem zde přizvána, abych prezentovala zkušenosti a tak musím zmínit i toto 

negativum systému. 

 

Našli se i tříditelé, kteří měli v systému zaevidované 2 osoby na stanovišti a 

přesto dávali popelnice na separovaný odpad každý svoz. Brzy i oni přišli na to, 

že toto také není dobrý systém.  

 

 

 

 



Množství odpadu v tunách 

rok papír plast SKO 

2014 10,859 17,759 175,067 

2015 16,437 21,884 156,088 

2016 25,248 34,007 136,183 

2017 26,339 35,580 143,495 

2018 27,256 35,756 130,848 
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Vývoj nákladů na svoz odpadu v Kč 

 
rok papír plast SKO CELKEM 

2014 14.758,- 82.272,- 413.991,- 511.021,- 

2015 63.759,- 63.759,- 343.440,- 470.958,- 

2016 83.990,- 83.990,- 265.947,- 433.927,- 

2017 47.127,- 94.255,- 281.571,- 422.953,- 

2018 82.556,- 165.113,- 258.072,- 505.741,- 
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Po plných třech letech existence systému v obci musím konstatovat, že jsme velmi 
spokojeni.  

 

 Lidé se naučili třídit 

 Získávají čím dál tím větší slevy na poplatku 

 Obec má menší náklady na svoz odpadu  

 V době zvyšování skládkovného, se objem směsného odpadu snížil, což pozitivně ovlivní 
cenu za skládkovné 

 Odpad není vhazován do přírody, což vidíme při každoroční akci ,,Ukliďme si Milíkov“ 

 

Z 383 domácností jsou zapojeny všechny, kromě zmiňovaných 7, kteří jsou v hůře 
dostupných lokalitách.  

12 domácností nemá vyplněný dotazník a inventuru stanoviště, tudíž nemohou slevy 
naplno čerpat.  

 



Příjemnou odměnou pro nás všechny bylo získání keramické popelnice za třetí 

místo v třídění odpadů za rok 2018 v Moravskoslezském kraji (kategorie obce do 

2500 obyvatel) Finanční odměna byla rozpuštěna do nákupu tašek na tříděný 

sběr, které dostanou všichni tříditelé. 

 

 



Děkuji za pozornost  

 

Eva Kawuloková – starostka obce Milíkov  


