Ž á d o s t dle Zákona Č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Žadatel :
povinný subjekt : Obec Hrobčice, PSČ : 417 57
Předmět žádosti : Kopie Závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství

ve věci : - dovoz stavebního odpadu ze staveniště k rodinnému domu č.p. 25 ,
Razice,

- překládka tohoto odpadu do předem přistaveného červeného
kontajnéru bez omezení vzniku prachu a zátěže tohoto prachu na sousední rodinný dům č.p. 25, Razice a další okolí,
- množství stavebního odpadu : dle odborného odhadu cca 3 tuny,
- v Závazném stanovisku je jistě uvedeno zhoto:vitelem podkladů
pro vydání tohoto stanoviska přesné množství a druhu,
- provedení dalších potřebných pracovních operací u rodinného domu
č.p. 25 ve
dnech :
17.dubna 2020
18.dubna 2020
19.dubna 2020
20. dubna 2020
Razice dne 20.05.2020
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OBEC HROBČICE
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* E9 se sídlem: 417 57 Hrobčice Cp. 41 * Č 417 828 015
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č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Hrobčice dne:

OÚH/508/2020
417 828 015
podatelna@hrobcice.cz
16.6.2020

Věc: Odpovčd' na žádost dle zákona Č.106/1999 Sb.

Vážený pane

Vaši žádost o kopii závazného stanovisku orgánu odpadového hospodářství jsme postoupili
Městskému úřadu v Bílině, odbodu stavebního úřadu a životního prostředí.
Odpověď' na vaši žádost:
,,Závazná stanoviska orgánu odpadového hospodářství" vydává Měs/ský úřad Bílina, odbor
stavebního úřadu a životního prostředíjako správní orgán příslušný podle § 61 odst. l písm.
C) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předDisů § 79 odst. 4 zákona
Č.185/2001 Sb., o odpadech a § 11 odsi. l a § 149 odsi. l zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žadaíelům, heří o toto stanovisko požádá. Závazné stanovisko se ]ydá)'á k záměru,
umístění stavby, k 2n1ěně využití území, k povolení stavby a k řl'zení/n podle zvláštního
prái'ního předpisu.
K udělení souhlasu k nakládání s llebezpečnýnl odpadem, sděhýi následující informaci:
Novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech bylo upraveno ustanovení § 16 odst. 3 íak, aby
se povinnost půrodce odpadů získaí souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
nevztahova/a na s/n'omaždbrání odpadů. S/1ron1aždb]'án/ odpadů je de/ínoráľ1o jako
krá/kodobé soustředÔvání odmdů do s/woniaždbvacích prostředků v niístě.jej'ich vzniku před
dalšíni /1ak/ádánl'/n s odpady (časově po dobu ne/)'ýše 3 lei před jejich ]'yuži/í/n nebo l roku
předjejich odsíraněním).
Telefon : +420 417828015
E-n?ai/ : podatelna@hrobcice.cz
Web:
www.hrobcice.cz

Fax-:
417828015

Bankorní spojeni :
Česká spořitelna, a.s.

Účet:
1060475379/0800

IČO:
00266345
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Z výše uvedeného tedy i'yp/ý'á, že v případÉ, že Vaše obec není zároí'eň de/ínována jako
zařízení k využí]?ání či odstraňování odpadů, nemusíte o souhlas le nakládání s nebezpečným
odpadem žádaí,
Obec je ze zákona původcem komunálního odpadu. Stává se jím okanížikem, kdy občan odloží
odpad 71ä mís/ě k lomu obcí určenéni. Povinnosti obce zajistil místa pro odkládání veškerého
lůmunálního odpadu prcdukovaného ,jýzic/iými nepodnikajícílni osobami na jejím
/catas/rá/ní/n úzenií odpovídá povinnost /ěC/ůO osob odpad /řzái/ a odkládat odděleně na místa
k lomu obcí určená.. pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobení
s/ano]'eným zákonem o odpadech. Obec by měla p/'ob/e/natiku nakládání s konlunálnl'nl
odpadem upravit obecně závaznou vyhláškou. Vydání vyhláŠky je práveín obce, nikoliv její
popinností, v tomto přľpaděje však vydání vyhlášky nezb)'/né k naplnění požadavků na účinné
zabezpečení systému nakládání s ko/nunálnín? odpadem. Obec obecně závaznou vyhláškou
upraví systém s/n'oinaždbvání, sběru, přepravy, tříděnĹ využívání a odstraňování
kcmntnálních odpadů vznikajících na jejím katas/rální/n území Může také stanovil
systém nakládání se stavebními odpady produ/cova/lý/ni na jejím katastrálním území
nepoc//likající/nijýzic/ý/ňi osobami.
Na základě zákonné úpravy je obec povinna zajis/i/ celoroční oddělené soustřed'oyánl"
papíru, plastu a kovů.
Od l. dubna 2019 nově plak po]'i/·7nost ce/oj"očn17lo odděleného sous/ředb1'ání i
pro biologicky rozložitelný komuuáhií odpad. Obce mohou za)'ést též systém ko/nunitniho
kon1posto])ánl: čímž by splnily požadavky na tomto úseku.
Od l. ledna 2020 má obce po\'innost zajistit celoročně niís/a pro oddělené
sous/ředbváníjedlých olejů a tuků (miino režim biologicky rozloži/elných odpadů). Smyslem
této nové povinnostije /ni/ľi/nalizo]'at objem olejů a tuků )' kanalizaci.
Nové požadavky by se měly promí//7out též do obecně závazné i'yh/áškj' obce.
Obec má dále poí'innost zajistit niís/a pro oddělené soustřed'ol'ál1í nebezpeč11ých
odpadň. Tmo povinnost obec splní určením misia k sol/s/ředb]'ání nebezpečných odpadů re
stanovených ter/nl'nech, /ni/7imá/ně však d]'akrá/ ročně.
Pokud jde o j'e/koobjeľ!1o]'ý odpad, zákon o odpadech ani proráděcí předois nes/anow'
/ninimá//1í kapacitu sběnt. Je ň'eba \')Y'Ĺt /0/70, že obec je po]'inna mjis/i/ mís/a pro veškerý
ko/m/ná/ní odpad. Na Fák/adě nľís/ních m'k/os/í pak kaMá obec sama určí, jak často je
nezbytné sběr ]'e/koobjen1o\'ého odpadu provádět. Řešeníin je /éž zříZení celoročně
Ji'ngujícího sběrného di'ora, popř. v)'i/ži/í sběrného droru jiných obcí, se kieiými bude
sn/h/)'ně cajiš/ěná shEba ukládám' re/koobjen/o)'ého odpadl/.
Dále je třeba upozornií na /0, že mimo režim nakládání s ko/7n/nálnín1 od/jade/n s/Q/'í ®'sténi
ZPět]lé/lO odběru, kdy např. elek/roľaříľení použiiá ]' do/ncic/7os/ech .je rhodné pře(//7os/ně

·

odevzdávat zpět výrobci k dalšímu VracovánĹ Obec zde může zprostředkova/ 7nísta ®pětného
odběru zejména pro malá elektrozařízení, baterie, /one7y apod. výhodou je, že tíin sníží objem
komunálního odpadu, a současně uřnožní, aby byl Yýtříděný elektroodpad recyklován a
získuné /na/eriály znovu využi(y.

Vpřípadějakýchko/iv dotazů mě neváhejte kontahovat.
S přáním hezkého dne,
Pavla Klímová
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Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
tel: 417 810 873

