Metodika Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí jako Obecního
úřadu obce s rozšířenou působností vydaná na základě zkušeností z kontrol původců odpadů

Metodické upozornění pro všechny původce odpadů k nakládání s nimi:


důkladným tříděním papír, plasty, sklo, se značně sníží objem komunálního odpadu.
Tento druh odpadu je cennou surovinou (recyklovatelnou surovinou) a nepatří do
směsného odpadu; stejně jako zbytky ze stravování;

• pokud přesto objemově Vaše odpadové nádoby nepostačují, je třeba si navýšit četnost
odvozů;


kameninové koše umístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro odkládání
drobného směsného odpadu občanů, nikoliv k odkládání pytlů s odpadem z podnikatelské
činnosti. Odkládání plastů, skla, papírových krabic od zboží do kameninových košů města
a vedle nich a taktéž odkládání neoznačených pytlů znečišťuje prostranství a vzhled obce
a bude považováno za založení neoprávněné skládky a za porušení Vyhlášky obce o
nakládání s komunálním odpadem;

• Každý podnikající subjekt musí vést průběžnou evidenci odpadů a archivovat ji nejméně
po dobu 5 let;
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a o způsobu nakládání s nimi za
každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede dle přílohy
č. 20 Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. a vždy obsahuje: datum a číslo
zápisu do evidence; jméno a příjmení osoby zodpovědné za evidenci; Evidence se vede při naplnění
shromažďovacího prostředku nebo při předání odpadu. Při nepřetržitém vzniku odpadů a periodickém
svozu KO se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech. Průběžná evidence odpadů se
zpracovává za každou provozovnu nebo zařízení samostatně; je předkládána kontrolním orgánům a
slouží pro jejich orientaci v nakládání konkrétního provozu s odpady.

• Sběrná místa separovaného odpadu jsou určena pro obyvatele města, pro fyzické osoby.
Odkládání skla, plastů a papíru z podnikatelské činnosti do těchto obecních separačních míst
lze výhradně na základě písemné smlouvy s obcí. Využití tohoto systému podnikatelským
subjektem bez smlouvy je přestupkem;
Aktualizovaný odpadový zákon legislativně podporuje odklon využitelných a recyklovatelných
odpadů ze skládek, klade maximální legislativní podporu na zvýšení recyklace odpadů, Česká
republika musí postupně snižovat ukládání odpadů na skládky.
Pokud v současné době poctivě třídíte, ale vytříděné komodity papíru, skla a plastů z
podnikatelské činnosti odkládáte do separačních hnízd vybudovaných městem, jedná se o
přestupek (bez písemné smlouvy s obcí).

Dotazy případně na odbor ochrany životního prostředí, Ing. Martina Růžičková,
mail: ruzickovam@c-budejovice.cz
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