Obec Obrnice

Obrnice, březen 2009
Obrnice, změněno 21. červenec 2010
Obrnice, změněno duben 2015, Obrnice, změněno listopad 2021
Změněno květen 2022

1) Úvod
2) Základní pojmy
3) Třídění komunálního odpadu
4) Nádoby na odpad
5) Umístění nádob
6) Výměna a značení nádob na ukládání směsného komunálního odpadu
7) Nakládání se stavebním odpadem
8) Výrobky s ukončenou životností
9) Závěr

2

1) ÚVOD
Dne 11. 11. 2021 vstoupila v účinnost nová „Obecně závazná vyhláška obce Obrnice č.
4/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství“ (dále jen obecně závazná
vyhláška). Vzhledem k závažnosti požadavků, které jsou kladeny na občany v oblasti odpadového
hospodářství, snažili jsme se, pro vás občany, vydat informační bulletin, který tyto požadavky
objasňuje.
Tento informační bulletin je vydán pro občany obce Obrnice (České Zlatníky, Chanov, Obrnice).

2) ZÁKLADNÍ POJMY – výňatek ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen
zákon o odpadech)
a) odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit;
aktualizováno
b) nebezpečný odpad – je odpad, který je např. výbušný, oxidující, hořlavý, dráždivý, toxický
(bližší údaje jsou uvedeny v Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014),
dále jsou nebezpečné odpady uvedeny ve vyhlášce1 (kdo by listoval touto vyhláškou, je to
příloha č. 1 a nebezpečné odpady jsou označeny „*“; aktualizováno
c) komunální odpad – směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo,
kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická
zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek;
komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků,
kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani
stavební a demoliční odpad; aktualizováno
d) odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, na
nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen,
zprostředkování nakládání s odpady a kontrola těchto činností; aktualizováno
e) nakládání s odpadem – soustřeďování odpadu, shromažďování odpadu, skladování
odpadu, sběr odpadu, úprava odpadu, využití odpadu, odstranění odpadu, obchodování
s odpadem nebo přeprava odpadu; aktualizováno
f) shromažďování odpadu – soustřeďování odpadu v místě jeho vzniku, soustřeďování
ostatních odpadů, soustřeďování odpadu na místech určených obcí podle § 59 odst. 2 a 52 ;
aktualizováno

8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
výňatek odst. 2 „Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň
nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž
textilu“.
odst. 5 Pokud obec nastaví obecní systém obecně závaznou vyhláškou, může touto vyhláškou zároveň určit i místa, ve
kterých bude v rámci obecního systému přebírat
a) stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob,
b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,
c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se do
obecního systému na základě písemné smlouvy zapojí; v takovém případě musí obec obecně závaznou vyhláškou,
kterou nastaví obecní systém, stanovit alespoň druhy odpadu, které může právnická nebo podnikající fyzická osoba
předávat do obecního systému, způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního systému a způsob jejího výběru,
d) výrobky s ukončenou životností v případě, pokud je přebírá v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s
ukončenou životností, nebo
e) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci komunitního kompostování
podle § 65.
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g) sběr odpadu – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou
od jiných osob pro účely předání do zařízení ke zpracování odpadu, pokud uložení odpadu
v zařízení ke sběru odpadů nepřesáhne dobu 9 měsíců; aktualizováno
h) původcem odpadu se rozumí – každý, při jehož činnosti vzniká odpad, právnická nebo
podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž
výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu a obec od okamžiku, kdy osoba (občan)
odloží odpad podle § 59 a 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určenému;
aktualizováno
Další základní pojmy:
i) stavebním a demoličním odpadem – odpad vznikající při stavebních a demoličních
činnostech (není odpadem komunálním), např. beton, tašky, keramika, omítka;
aktualizováno
j) nápojové kartony – jsou kompozitní (vícesložkové) obaly typu Tetra Pack (např. od mléka,
vína, džusů a jiných nápojů);
k) biologicky rozložitelný odpad – jedná se o materiál rostlinného původu, zejména
z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva,
rostliny, ovoce, zelenina);
l) objemný odpad – je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek,
koberce, matrace apod.);
m) zvláštní sběrná nádoba – je nádoba, která je určena pouze na ukládání tříděného odpadu;
n) sběrný dvůr obce – je místo, kam mohou osoby během provozní doby odkládat do
určených sběrných nádob určené složky komunálního odpadu.

3) TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

zpět

a) tříděný odp ad, kter ým je:
 papír
–

patří sem: např. noviny časopisy, reklamní letáky, papírové obaly,
kancelářský papír, knihy, katalogy, sešity, krabice, kartón, čistý
obalový papír;

–

nepatří sem: např. mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, papír znečištěný potravinami pauzovací papír, použité
plenky a hygienické potřeby, plasty, kovy, nebezpečný odpad;

 nápojové kartony
–

patří sem: např. krabice od džusů, mléčných výrobků, vín;

–

nepatří sem: např. plné nápojové kartony nebo se zbytky potravin,
nebezpečný odpad, papír, znečištěný papír, kovy;

–

patří sem: např. láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy –
tabulové sklo bez drátěné vložky;

–

nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, papír,
plasty, nápojové kartony, kovy, nebezpečný odpad;

–

patří sem: např. plastové nádoby a láhve, PET láhve (od nápojů),
kelímky a krabičky od potravin, sáčky, fólie, výrobky z plastů
(kečup, aviváž), polystyrén;

–

nepatří sem: např. molitan, guma, kabely, linolea, novodurové trubky,
obaly nebo materiály z PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.), sklo, papír, kovy;

 sklo

 plast
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b) obje mný o dpad – je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob.
–
patří sem: např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové
krytiny, umyvadla apod.;
–

nepatří sem: např. tříděný odpad, kovy, nebezpečný odpad;

c) nebezpečný odpad
–
patří sem: např. rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, lepidla, domácí
chemikálie, barvy, znečištěné obaly (např. od oleje, barvy),
nepoužitelná léčiva;
–

nepatří sem: např. tříděný odpad, kovy, objemný odpad;

d) směsný ko munáln í odpad
–
patří sem: např. nepoužitelné předměty denní potřeby, hygienické
potřeby, jednorázové pleny, rozbitá zrcadla, keramika;
–

nepatří sem: např. tříděný odpad, kovy, objemný odpad, biologicky
rozložitelný odpad;

e) biologick y rozložit elný odpad
–
patří sem: např. travní porost, plevel, drobné větvičky, listí, seno,
sláma, ovoce, zelenina, hobliny, piliny
–

nepatří sem: např.: kamení, hlína, větve, živočišný odpad, stavební odpad,
tříděný odpad, objemný odpad;

–

patří sem: např. kovové obaly, plechovky, kovové nádoby, šrouby,
hřebíky;

–

nepatří sem: např.: plechovky od barev, stavební odpad, tříděný odpad,
objemný odpad;

f) kov y

g) jedlé oleje a tuk y
–
patří sem: např. použitý olej a tuk (při smažení), starý olej a tuk
–

nepatří sem: např.: olej z automobilů.

K bodu ad a)
Ke třídění odpadů by mělo docházet přímo doma, pozdější roztřídění odpadu často není
možné. Smícháním se odpad znečistí a už není možné odpad zpracovat (např. zamaštěný papír).
Nádoby na tříděný odpad jsou vyobrazeny v čl. 4, písm. a). U jednotlivých nádob jsou též
vyobrazeny symboly, které do příslušných nádob na tříděný odpad smíte vhodit. S těmito symboly
jste se každý jistě setkal při podrobnějším ohledání obalu.
Na tříděný odpad PLAST obecní úřad vydává občanům zdarma 20 ks pytlů na rok. Pytle mají
zelenou barvu. Jeden háček to má, občané nesmějí mít pohledávku na místním poplatku – odpady.
Dobrý tip: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu
nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat
papír, do druhé plasty a nápojové kartony a do třetí sklo. Pro úsporu místa doporučujeme PET lahve
sešlapovat. A jak je to s mytím obalů?! Nádoby od poživatin, např. jogurty, by měly být zhruba omyté, aby
nedocházelo k hnití jejich obsahu.
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K bodu ad b)
Objemné odpady odevzdávejte v prostorách Sběrného dvora Obrnice, Dukelská ul. (dále
sběrný dvůr) během provozní doby3.
Se společností Technické služby Obrnice, Mírová 111 (dále technické služby) lze též dohodnout
odvoz odpadu od objektu. V tomto případě je nutné nahlásit jméno, adresu a termín odvozu. Bližší
informace podají zaměstnanci společnosti technické služby.
Další dostupná služba Technických služeb Obrnice, příspěvková organizace, je umístění
velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad na předem určené místo a dobu. Bližší informace na
adrese: https://www.ouobrnice.cz/obcan/odpady-1/

K bodu ad c)
Nebezpečné odpady odevzdávejte v prostorách sběrného dvora během provozní doby4.
Os t at ní nebez pečné odpad y - n epouž i t el ná l éči va – patří sem léčiva nevyhovující
jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných
podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná (dále „nepoužitelná léčiva“) – např. prášky,
masti, vitamíny, kapky, sirupy. Nepoužitelná léčiva musí být odstraněna včetně jejich obalů. A kam
s nimi? Vždy a pouze do lékárny! Pro nás nejbližší jsou lékárny ve městě Most.
Dobrý tip: Doma nepoužitelná léčiva shromažďujte např. do uzavíratelné papírové krabice nebo do igelitové
tašky. Po naplnění odneste do lékárny.

‼ Nelikvidujte odpady spalováním doma v kamnech ani na otevřeném
ohništi. ‼
K bodu ad d)
Jedná se o odpad, který zbyde po vytřídění odpadů v čl. 3 písm. a), b), c), e), f) a g). Směsný
komunální odpad občané shromažďují do sběrných nádob – ukázka nádob viz čl. 4 písm. b)
 občané z rodinných domků
popelnice 110 l, 120 l, 240 l
 občané ze sídlištní zástavby, čp. 78 (České Zlatníky), Mírová čp. 128
střední kontejnery 1100 l
 občané ze zahrádkářské kolonie
střední kontejnery 1100 l a velkokapacitní kontejner
Nádoby na drobný směsný komunální odpad jsou určeny pro všechny občany. Do těchto nádob
vhazujeme pouze drobný směsný komunální odpad např. použité papírové kapesníčky, obaly od
žvýkaček, bonbonů, žvýkačky (ty však nejdříve zabalíme např. do papíru).

‼ Do plastových nádob neukládejte žhavé předměty ‼

úterý, čtvrtek – 09,00 hodin až 17,00 hodin, sobota – 09,00 hodin až 14,00 hodin; (aktuální provozní doba pro občany
je též zveřejněna na vstupu do sběrného dvora a na webových stránkách obce)
4
úterý, čtvrtek – 09,00 hodin až 17,00 hodin, sobota – 09,00 hodin až 14,00 hodin; (aktuální provozní doba pro občany
je též zveřejněna na vstupu do sběrného dvora a na webových stránkách obce)
3
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K bodu ad e)
Další využitelnou složkou
rozložitelný odpad (dále jen
způsobem využití odpadu ze
využívá řada našich občanů,
zahrádkou
nebo
vlastníci

komunálního odpadu je biologicky
odpad ze zeleně). Nejpřijatelnějším
zeleně je kompostování. Tento způsob
kteří mají rodinný domek se
rekreačních domů, chat a zahrádek.

Obecní úřad se již od roku 2008 zabývá opatřením pro předcházení vzniku a využití odpadu ze
zeleně. Občanům, kteří nemají kompostovací zařízení (kompostér) nebo jim nestačí kapacita
kompostéru, vydává obecní úřad zdarma 30 ks pytlů/na kalendářní rok. Po vyčerpání limitu je
možné pytle zakoupit za 4,00 Kč/ks. Svoz naplněných pytlů s odpadem ze zeleně je stanoven na
každé pondělí (mimo státních svátků apod.). V případě, že nedojde ke svozu v pondělí, je náhradní
termín určen na pátek.
Vlastníkům rekreačních domů, chat a zahrádek, kteří nemají vlastní kompostovací zařízení
(kompostér) nebo jim nestačí kapacita kompostéru, je též umožněn nákup pytlů na Obecním úřadě
Obrnice – přízemí budovy. Cena 4,00 Kč/ks.
Vzhledem k tomu, že byly vytvořeny podmínky pro sběr a svoz odpadu ze zeleně, nesmí být tento
odpad uložen společně se směsným komunálním odpadem.

‼ Nelikvidujte odpady ze zeleně spalováním. ‼
K bodu ad f) a ad g)
Kovové obaly ukládejte do pevného obalu.

Použitý olej (vychladlý!!) z domácností přelijte do plastového obalu.

Naplněné obaly odevzdávejte v prostorách sběrného dvora během provozní doby5.
zpět

úterý, čtvrtek – 09,00 hodin až 17,00 hodin, sobota – 09,00 hodin až 14,00 hodin; (aktuální provozní doba pro občany
je též zveřejněna na vstupu do sběrného dvora a na webových stránkách obce)
5
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4) NÁDOBY NA ODPAD
a) Zvl áš t ní sběrn é n ád ob y na t ří d ěn ý odpa d

PAPÍR

Obaly z papíru bývají označeny:

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

Obaly z plastů bývají označeny:

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:

SKLO

Obaly ze skla bývají označeny:
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b) S běrné n ádob y n a sm ěsn ý kom unál ní od pad

nahrazována plastovou nádobou

STŘEDNÍ KONTEJNER 1100 l –
kovový – nahrazován plastovými kontejnery

POPELNICE 120 l a 240 l (plastová se
dvěma koly)

STŘEDNÍ
plastový

POPELNICE

110

l

(kovová)

–

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER - uzavřený

9

KONTEJNER

1100

l

-

S běrné nádob y k e shrom až ď ování drobného sm ěsného kom unál ní ho odpadu
ODPADKOVÉ KOŠE

Vel kokapa ci t ní a st řední kont ej ner ke sh rom až ď ování kovového odpadu

zpět
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5) UMÍSTĚNÍ NÁDOB
 Tříděný odpad – příloha č. 1 – mapky


ČESKÉ ZLATNÍKY aktualizace

1. stanoviště – parcela č. 821/113, na konci ul. Dukelská (směr České
Zlatníky) naproti RD (rodinný domek) čp. 86 a 85 – nádoba na plast (3x),
nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (2x)

2. stanoviště – parcela č. 122/4, vedle nového hřiště a naproti čp. 42 –
nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)

3. stanoviště – parcela 134/1, otočka MHD – nádoba na plast (1x),
nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)



CHANOV aktualizace

1. stanoviště – parcela č. 9/1, otočka MHD, naproti autoopravně –
nádoba na plast (1x), nádoba na papír (1x)

2. stanoviště – parcela č. 9/1, vjezd na otočku MHD (u garáží - naproti
č. p. 46) – nádoba na sklo (1x)



OBRNICE – ul. Nová výstavba („velké sídliště“) aktualizace

1. stanoviště – parcela č. 115/49, ul. Nová výstavba mezi čp. 200
(bl.1/3) a čp. 206 (bl.1/9) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba
na papír (2x)

2. stanoviště – parcela č. 115/38, ul. Nová výstavba naproti čp. 204
(bl.1/7) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)

3. stanoviště – parcela č. 115/44, ul. Nová výstavba u čp. 182 (bl.3/1) –
nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (2x)

4. stanoviště – parcela 115/62, ul. Nová výstavba nad čp. 218 (bl.7/12)
– nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)



OBRNICE – ul. Nová výstavba („malé sídliště“)

jedno stanoviště – parcela č. 115/10 (u parcely č. 115/3), ul. Nová
výstavba mezi čp. 177 a 176 (bl.9/2 a 9/1) – nádoba na plast (1x), nádoba na
sklo (1x), nádoba na papír (1x)



OBRNICE – ul. Dukelská, Sběrný dvůr

jedno stanoviště – parcela č. 440, naproti „starému“ hřišti – nádoba na
plast (2x), nádoba na sklo (2x), nádoba na papír (2x)



OBRNICE – ul. Nádražní

jedno stanoviště – parcela č. 1002/1, naproti Požární zbrojnici –
nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)



OBRNICE – ul. Mírová
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1. stanoviště – parcela č. 95/2, ul. Mírová čp. 127, vedle kulturního
střediska (ICVA) – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír
(1x)

2. stanoviště – parcela č. 101/7, ul. Mírová u čp. 55 (dvojdomky) –
nádoba na plast (1x), nádoba na papír (1x)

3. stanoviště – parcela č. 101/7, ul. Mírová u čp. 63 (dvojdomky) –
nádoba na sklo (1x)


OBRNICE – ul. Nám. 5. Května

jedno stanoviště – parcela č. 1005/1, ul. Nám. 5. Května, naproti
kapličce – nádoba na plast (1x), nádoba na sklo (1x), nádoba na papír (1x)



OBRNICE

jedno stanoviště – parcela č. 1014/1, naproti rodinnému domku čp. 149
(směr Patokryje) – nádoba na plast (1x), nádoba na papír (1x)

 Velkokapacitní kontejner na směsný komunální odpad – pro zahrádkáře ze
„zahrádkářské kolonie České Zlatníky“ – příloha č. 2 – mapka


ČESKÉ ZLATNÍKY

jedno stanoviště – parcela č. 134/1, kontejner je umístěn – České
Zlatníky vedle vjezdu do zahrádek pod „otočkou MHD“ – velkokapacitní
kontejner (1x)

 Sběrný dvůr slouží k odkládání určených složek komunálního odpadu do
shromažďovacích prostředků, během provozní doby6 – tříděný odpad (plast, nápojové
kartony, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, kovový odpad, jedlé oleje a tuky,
objemný odpad, nebezpečný odpad) – příloha č. 3 - mapka


OBRNICE

jedno stanoviště – oplocená část parcely č. 440, ul. Dukelská, naproti
„starému“ hřišti

6) VÝMĚNA A ZNAČENÍ NÁDOB NA UKLÁDÁNÍ SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Tento článek stanovuje systém výměny, přistavení, odstavení, odevzdání a značení
sběrných nádob na ukládání směsného komunálního odpadu.
-

6

sídlištní zástavba (Nová výstavba), čp. 78 (České Zlatníky), Mírová čp. 128 –
k těmto objektům jsou přistaveny střední kontejnery 1100l (dále jen SK 1100l).
Přistavení zajišťuje svozová společnost. K výměně těchto nádob dochází při
rozbití – na obecní úřad nahlašují zaměstnanci technických služeb, preventisti.
Uvítáme pomoc i od občanů, v případě, že závadu zjistíte, oznamte toto
neprodleně na obecní úřad (476 118 020). Stačí uvést místo stanoviště. Tím se
zrychlí možnost objednání a přistavení nové. Žádost na svozovou společnost
podává pověřený zaměstnanec obecního úřadu. K odstavení (snížení počtu SK
1100l) dochází při demolici objektu nebo při snížení počtu občanů v daném

úterý, čtvrtek – 09,00 hodin až 17,00 hodin, sobota – 09,00 hodin až 14,00 hodin
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objektu. Zajišťuje pověřený zaměstnanec obecního úřadu u svozové
společnosti.
-

rodinné domky (dále objekt) – k určenému objektu je přidělena jedna
popelnice převážně o objemu 120l (černá, plastová, s kolečky). U rodiny od 5
obyvatel je možné po dohodě na obecním úřadě přistavit popelnici 240l (černá,
plastová, s kolečky).

Výměna (dodání) popelnice je provedena pouze v případě poničení, odcizení apod. Žádost o
výměnu podává na obecní úřad občan:
-

telefonicky (476 118 020),

-

osobně,

-

nebo na e-mail: epodatelna@ouobrnice.cz. Do zprávy uvede jméno a příjmení
žadatele, adresu, důvod výměny, telefonní kontakt.

Po té pověřený zaměstnanec obecního úřadu objedná u svozové společnosti výměnu (dodání)
popelnice. Pak je vše v rukou svozové společnosti. Ta vymění nebo dodá na uvedenou adresu
nádobu. V případě např. poničení popelnice musí být tato vrácena při předání nové popelnice
(kus za kus).
Značení nádob zajišťuje svozová společnost. Původní zelené štítky jsou postupně
nahrazovány bílými štítky s kódem. Vzor přikládáme. Na štítku je uvedena např. adresa
svozové společnosti, označení zákazníka, název a adresa stanoviště, typ nádoby, druh odpadu
(vč. katalogového čísla), četnost výsypů

Občan je povinen např. při ukončení trvalého pobytu odevzdat popelnici/e na obecní úřad.

‼ Do plastových nádob neukládejte žhavé předměty ‼
7) NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
Stavební odpad vzniká při stavební činnosti, rekonstrukci domů, bytů, či při demolici
objektů. Patří sem např. beton, sádra, cihly, tašky, keramické výrobky. Stavební odpady
nepatří do komunálních odpadů, ani když je produkuje občan. Stavební odpady se zařazují dle
Katalogu odpadů do skupiny 17 (vyhláška 8/2021 Sb.) a ne dle Katalogu odpadů do skupiny
20 komunální odpady z domácností, proto stavební odpady nesmí nikdy končit v popelnicích.
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Nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) navíc pravidla pro nakládání se stavebním
odpadem zpřísnil, a to i pro nepodnikající fyzické osoby (občany). Nově platí, že občan
(původce stavebního odpadu) musí mít ještě před samotným vznikem těchto odpadů uzavřenu
písemnou smlouvu s oprávněnou osobou.
Občan se občas dostane do situace, kdy musí řešit kam s menším množství stavebního a
demoličního odpadu, který vyprodukuje při rekonstrukci např. koupelny. Obec určila
v obecně závazné vyhlášce místo pro přebírání stavebního odpadu od občanů. Občan má
možnost uložit stavební odpad na sběrném dvoře, a to zdarma 200 kg za kalendářní rok
stavebního a demoličního odpadu od nepodnikajících fyzických osob starších 18 let, které
jsou poplatníky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

‼ Stavební odpad je zakázáno ukládat do nádob na tříděný odpad
a komunální odpad ‼
8) VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
Tento článek se zaměřuje na nakládání s vybranými výrobky a pomohl zajistit jejich
maximální míru využití poté, kdy doslouží a stanou se odpadem, neboli výrobkem
s ukončenou životností (dále VUŽ). Vybranými výrobky jsou:


elektrozařízení (skupiny elektrozařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č.
542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností) 7. Podskupiny elektrozařízení jsou
uvedeny v příloze č. 4



baterie nebo akumulátory



pneumatiky

Tyto použité výrobky se nevyhazují do nádob na tříděný odpad, na směsný komunální odpad
ani kamkoliv jinam, ale odevzdávají se zdarma na místech zpětného odběru.
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1. Zařízení pro tepelnou výměnu

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a
3, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla,
zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro
volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení
pro výrobu elektrického proudu
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a
6, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení,
elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro
monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje
50 cm
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MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYBRANÝCH VÝROBKŮ
el ekt roz aří z ení :
 sběrný dvůr obce Obrnice, ul. Dukelská (naproti „starému“ hřišti),
 poslední prodejce – při nákupu nového elektrozařízení jsou povinni odebrat použité
elektrozařízení podobného typu a ve stejném množství - tzv. „kus za kus“ jedná se o
prodejny, jež prodávají elektrozařízení.
Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení
- vzor č. 1 – označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005

-

vzor č. 2 – označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení

aut om obi l ové bat eri e a akum ul át or y:



specializované prodejny těchto výrobků
autoservisy

gal v ani cké čl ánk y a bat eri e :





obchodní řetězce – prodejny elektro, některé další prodejny, kde se baterie prodávají
Obecní úřad Obrnice – v přízemí budovy
Základní škola Obrnice – pouze pro žáky základní školy
sběrný dvůr obce Obrnice, ul. Dukelská (naproti „starému“ hřišti);

s vět el né z droj e (výbojky, zářivky, žárovky):





obchodní řetězce
některé prodejny těchto výrobků
sběrný dvůr obce Obrnice, ul. Dukelská (naproti „starému“ hřišti)
Obecní úřad Obrnice – v přízemí budovy;

pneum at i k y:


místo zpětného odběru8

Louwman Motor Praha s.r.o. – Most, Čepirohy 55
ASAS s.r.o. – Most, Oldřicha Hornofa 144
GREEN Logistics CZ s.r.o. – Most, Oldřicha Hornofa 144
AUTOPLUS II, s.r.o. – Most, Rudolická 1730
Urban Auto s.r.o. – Most, Šikmá 1504
AUTOPLUS II, s.r.o. – Most, Tř. Budovatelů 624/21
8
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9) ZÁVĚR
Vzhledem ke stále zvyšujícím se cenám za ukládání odpadu na skládky, je
z ekonomicko-ekologických důvodu důležité třídit odpad.
Na závěr chceme občanům, opravdu už jen okrajově, uvést některé symboly, s kterými
se mohou na obalech setkat:

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na
odpad. Pokud se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda
obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nebezpečné látky, odnáší obal
občan na sběrný dvůr.

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Zelený bod znamená, že je za obal
zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si
koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho
recyklaci.

Zdroje čerpání:
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.; zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.; zákon o léčivech č. 378/2007
Sb.; internetové stránky Magistrát Most – odbor komunálního hospodářství a životního prostředí; www.eko-kom.cz;

zpět
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Příloha č. 1
UMÍSTĚNÍ NÁDOB

ČESKÉ ZLATNÍKY

17

18

19

CHANOV

20

OBRNICE – ul. Nová výstavba („velké“ sídliště)

21

22

23

24

OBRNICE – ul. Nová výstavba („malé“ sídliště)

25

OBRNICE – ul. Dukelská, Sběrný dvůr

26

OBRNICE – ul. Nádražní

27

OBRNICE – ul. Mírová

28

29

OBRNICE – ul. Nám. 5. Května

30

OBRNICE

Barevné označení nádob
- žluté kolečko – nádoby na plast
- modré kolečko – nádoby na papír
- zelené kolečko – nádoby na sklo

zpět
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Příloha č. 2
UMÍSTĚNÍ NÁDOB

ČESKÉ ZLATNÍKY – velkokapacitní kontejner (VKK)

Barevné označení kontejneru
- černé kolečko – VKK na směsný komunální odpad
zpět
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Příloha č. 3
UMÍSTĚNÍ NÁDOB

OBRNICE – Dukelská ul., sběrný dvůr – shromažďovací
místo pro ukládání odpadu od občanů

zpět
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Příloha 4

Podskupiny elektrozařízení
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
1.1 Chladničky
1.2 Mrazničky
1.3 Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky
1.4 Klimatizační zařízení
1.5 Odvlhčovací zařízení
1.6 Tepelná čerpadla
1.7 Radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné
výměně jiné kapaliny než vodu
1.8 Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině neuvedená
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
2.1 Obrazovky
2.2 Televize
2.3 LCD fotorámečky
2.4 Monitory
2.5 Laptopy
2.6 Notebooky
2.7 Ostatní zařízení v jiné podskupině neuvedená
3. Světelné zdroje
3.1 Přímé (trubicové) zářivky
3.2 Kompaktní zářivky
3.3 Ostatní zářivky
3.4 Vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových
výbojek
3.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
3.6 LED světelné zdroje, vyjma LED světelných zdrojů, které jsou integrovanou součástí
svítidel spadajících do podskupin 4.7 a 5.4
3.7 Přímo žhavené žárovky všech typů a využití (včetně např. průmyslových,
otřesuvzdorných)
3.8 Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm
4a Velká zařízení kromě solárních panelů
4.1 Pračky
4.2 Sušičky
4.3 Myčky nádobí
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4.4 Vařiče a pečící trouby
4.5 Elektrické sporáky
4.6 Elektrické varné desky
4.7 Svítidla, včetně svítidel s integrovaným světelným zdrojem
4.8 Zařízení reprodukující zvuk či obraz
4.9 Hudební zařízení (kromě kostelních varhan)
4.10 Zařízení používaná k pletení a tkaní
4.11 Velké sálové počítače
4.12 Velké tiskárny
4.13 Kopírovací zařízení
4.14 Velké výherní mincovní automaty
4.15 Velké zdravotnické prostředky
4.16 Velké přístroje pro monitorování a kontrolu
4.17 Velké výdejní automaty na výrobky a peníze
4.18 Ostatní velká zařízení v jiné podskupině neuvedená
4b Solární panely
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
5.1 Vysavače
5.2 Stroje na čištění koberců
5.3 Šicí stroje
5.4 Svítidla, včetně svítidel s integrovaným světelným zdrojem
5.5 Mikrovlnné trouby
5.6 Ventilační zařízení
5.7 Žehličky
5.8 Opékače topinek
5.9 Elektrické nože
5.10 Elektrické konvice
5.11 Hodiny a hodinky
5.12 Elektrické holicí strojky
5.13 Váhy
5.14 Přístroje pro péči o vlasy a tělo
5.15 Kalkulačky
5.16 Rozhlasové přijímače
5.17 Videokamery
5.18 Videorekordéry
5.19 Hi-fi zařízení
5.20 Hudební nástroje
5.21 Zařízení reprodukující zvuk či obraz
5.22 Elektrické a elektronické hračky
5.23 Sportovní vybavení
5.24 Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování a podobné aktivity
5.25 Detektory kouře
5.26 Regulační ventily topení, termostaty
5.27 Malé elektrické a elektronické nástroje
5.28 Malé zdravotnické prostředky
5.29 Malé nástroje pro monitorování a kontrolu
5.30 Malé výdejní automaty na výrobky

35

5.31 Malá zařízení s vestavěnými solárními panely
5.32 Ostatní malá zařízení v jiné podskupině neuvedená
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný
vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
6.1 Mobilní telefony
6.2 GPS navigace
6.3 Kapesní kalkulačky
6.4 Routery
6.5 Osobní počítače
6.6 Tiskárny
6.7 Telefony
6.8 Ostatní malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení v jiné
podskupině neuvedená

zpět
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