OBEC BÝČKOVICE
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice

Odpady - osoby a firmy podnikající v obci
PODNIKATELÉ PRODUKUJÍCÍ ODPAD V OBCI
Začlenění podnikatelů do systému obce - hospodaření s odpady
Původci ( osoby a firmy podnikající na katastrálním území obce), kteří produkují odpad
zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou na základě smlouvy s obcí
využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být
písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
To znamená, že obec může či nemusí s původcem odpadu smlouvu uzavřít. Pokud se původce
odpadu na základě smlouvy s obcí zapojí do systému pro nakládání s komunálním odpadem
zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu
se systémem stanoveným obcí.
Pokud původce odpadu neuzavře smlouvu s obcí, je povinen si zajistit všechny povinnosti dle
zákona o odpadech : tedy i třídění odpadu a jeho řádné využívání, shromažďování, sběru a
odstraňování komunálního odpadu.
Pokud by původce používal resp. zneužíval systému obce, obec může takovému původci
uložit pokutu.
Každý původce odpadu musí mít uzavřenou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem
podle zákona o odpadech. Smlouva může být uzavřena s obcí nebo přímo s firmou, která má
oprávnění s komunálním odpadem nakládat.
Původce odpadu musí mít také zpracovaný Program odpadového hospodářství, který je
povinností odevzdat na obecní úřad. V tomto programu je obsaženo jak původce nakládá se
všemi složkami odpadu podle Katalogu odpadů.
Ostatní odpad např. nebezpečný, objemný a zbytkový, stavební, plast, sklo a železo si musí
původce odstranit na vlastní náklady po domluvě s firmou u které má uzavřenou smlouvu
nebo odevzdat ve sběrném dvoře.
Ještě je důležité zmínit souvislost s plněním povinností dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
Povinná osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly je povinná zajistit zpětný odběr a
využití odpadů z obalů. Tato osoba musí mít uzavřenou smlouvu s autorizovanou firmou,
která má povinnost zajistit zpětný odběr a jejich využití. Povinná osoba nesmí
zneužívat systému obce pro nakládání s komunálním odpadem - hrozí uložení pokuty, ten
může využít jen s písemnou smlouvou uzavřenou s obcí.
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