OBEC HŘEBEČ
Nám Draha 75, 273 45 Hřebeč, IČ 00234427, tel. 312 253 375, e-mail: obec@hrebec.cz

V Hřebči dne 14. března 2017

Upozornění pro podnikatele k nakládání s odpady
Pro podnikatele působící na území obce platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro
obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o
odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci.
Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké výrobní firmy, ale i drobní
podnikatelé (živnostníci). Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech jsou tedy i malé obchody,
cestovní kanceláře, kadeřnice, masérky, pedikérky, provozovatelé restaurací, kaváren, občerstvení,
účetní, lakýrníci, topenáři, instalatéři, zedníci, pokrývači, zemědělci a mnoho dalších
nevyjmenovaných živností.
I drobní podnikatelé, kteří vyprodukují velmi malé množství odpadu, se musí postarat o odpovídající
likvidaci tohoto odpadu a jeho vytříděných složek. Bez ohledu na to, že jsou zároveň občany obce a
platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, což se nesmí zaměňovat. Běžně se stává, že na
provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do nádob na tříděný odpad, které jsou určeny
pro občany obce. Bez písemné smlouvy s obcí nemůže podnikatel ukládat své vytříděné odpady do
těchto nádob!
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen podnikatelé) jsou povinni, jako
původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem
výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znění, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech. Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i
vytříděných komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných složek odpadu.
Původce odpadu může své povinnosti splnit několika způsoby:
První možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které podniká.
To může udělat na základě písemné smlouvy s obcí. Smlouva musí obsahovat i cenu, kterou
podnikatel zaplatí za služby, které mu obec poskytne.
V tomto případě podnikatel také využívá systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven v obci. Prakticky to znamená, že pro třídění
svého odpadu využívá kontejnery na tříděný sběr instalované v obci a zbytkový směsný komunální
odpad (který mu zbude po vytřídění, např. papíru, skla, plastů), odkládá do sběrné nádoby a tuto mu
odváží „svozová“ firma. Bez uzavření písemné smlouvy nelze systém třídění (barevné kontejnery)
pro odpad z podnikání využívat.
Druhou možností, kterou podnikatel má (např. když při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen
ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit do systému obce) je
ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou přímo. V takovém případě za
nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti

ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo povinnost zajistit řádné
třídění odpadů apod.
Obec Hřebeč se proto rozhodla umožnit podnikatelům zapojení do systému obce v souladu s platnou
vyhláškou obce č. 4/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřebeč.
Ceník pro podnikatele zapojené do systému shromažďování a třídění odpadu v obci Hřebeč byl
schválen na jednání zastupitelstva Obce Hřebeč dne 22. 11. 2016 takto:
A

Restaurace, bary, prodejny

B

Kanceláře, lékaři, drobné služby

a) papír
b) plast
c) sklo
paušální poplatek za papír, sklo, plast

800,- Kč/rok
800,- Kč/rok
800,- Kč/rok
500,- Kč/rok

Obec Hřebeč tedy nabízí podnikatelům v obci možnost zapojit se do systému na základě uzavřené
smlouvy. Bez uzavřené smlouvy nemohou podnikatelé kontejnery pro tříděný odpad užívat.

Petra Piskáčková
starostka obce

