
Obyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situ-
ace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, 
platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování. Kvůli současné-
mu nevhodnému nakládání s odpady rostou paušální poplatky za popelnice.

Poslancům Parlamentu České republiky, Vládě České republiky, 
Krajským zastupitelstvům, Městským a obecním zastupitelstvům

Petice „Co vytřídíš, neplatíš!“

Žádáme proto:

 ͮ aby byl zaveden systém spravedlivých plateb za odpady – čím více vytřídíme pro recyklaci, tím méně budeme 
platit za likvidaci;

 ͮ aby hlavní cíle plánů nakládání s odpady směřovaly ke zvýšení recyklace (minimálně 50 % recyklace všech 
odpadů z domácností a živností).

Petiční výbor:

Eva Vejmělková, Horní Suchá
Jan Nezhyba (vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj!, Arnika) 
Matěj Man (Arnika), Chotěboř
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Ing. Lukáš Černohorský, (koalice PRO 3R), Ostrava
MgA. Jan Symon – (starosta obce Ostopovice), Ostopovice
(jménem výboru jsou pověřeni jednat J. Petrlík, M. Man a J. Nezhyba)

Č. jméno a příjmení adresa (ulice a město) podpis e-mail*
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Za vyšší recyklaci a spravedlivé poplatky za odpad.



Č. jméno a příjmení adresa (ulice a město) podpis e-mail*

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Petice Co vytřídíš, neplatíš!
My, níže podepsaní, souhlasíme s textem petice „Co vytřídíš, neplatíš!“.

* Nepovinný údaj, vyplňte v případě zájmu o další informace o kampani a činnosti Arniky.
Zašlete mi ..... ks podpisových archů petice  „Co vytřídíš, neplatíš!“ na adresu:

Vyplněné podpisové archy zasílejte na adresu: Sdružení ARNIKA, petice  „Co vytřídíš, neplatíš!“, Chlumova 17, 130 00  
Praha 3, tel.: 222 781 471, e-mail: toxic@arnika.org    http://arnika.org/nespaluj-recykluj  

Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále pro vnitřní potřebu Arniky za účelem dalšího infor-
mování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.


