Odpadové hospodářství obce Štítiny
vymezení základních pojmů

oprávněná osoba – každá osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona nebo
podle zvláštních předpisů,
svozová společnost – oprávněná osoba zajišťující na základě smlouvy s obcí systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území obce,
sběrná nádoba – logem oprávněné osoby či nálepkou identifikující oprávněnou osobu
označená typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu, např. popelnice, kontejner,
zvon, velkoobjemový kontejner,
sběrný pytel – logem oprávněné osoby označený plastový pytel, určený k odložení
vytříděných složek odpadu,
svozový den – doba od 5:00 do 22:00 příslušného kalendářního dne, pokud není stanoveno
a předem oznámeno jinak,
svozový kalendář – termíny, ve kterých je v obci svážen směsný komunální odpad, plasty,
kovy, papír, bioodpad, nebezpečný a velkoobjemový odpad, svozový kalendář počátkem
roku vytváří svozová společnost, od poloviny ledna je k dispozici na obecním úřadu i na
webových stránkách obce,
stanoviště sběrných nádob nebo sběrných pytlů - místo, kde jsou sběrné nádoby nebo
sběrné pytle trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění odloženého odpadu
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob nebo sběrných pytlů jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů. Vystavit sběrnou nádobu na místo vyprázdnění (pro zajištění
průchodnosti k plotu nemovitosti) je možno nejdříve 1 den před svozovým dnem a uklidit ji
vyprázdněnou zpět mimo veřejné prostranství v den svozu. Vystavit sběrný pytel na místo
odběru (pro zajištění průchodnosti chodníku k plotu nemovitosti) je možno nejdříve 1 den
před svozovým dnem,
obslužná vzdálenost – vzdálenost, ve které budou sběrné nádoby a sběrné pytle osádkou
svozové společnosti obsluhovány. Maximální vzdálenost je 5 m od komunikace, která svými
parametry umožňuje pohyb svozové techniky svozové společnosti,
odpadkový koš – nádoby umístěné na veřejných prostranstvích v obci sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu,
zbytkový (směsný) odpad - složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění
využitelných, nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu, ke shromažďování
jsou určeny odpadkové koše a typizované sběrné nádoby, tj. popelnice o objemu 110 nebo
120 l a kontejnery o objemu 1100 l (kovové nádoby stříbrošedé barvy, plastové nádoby
černé barvy),
dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový odpad - takový vnitřní objem sběrné
nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu
odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý zbytkový
(směsný) odpad vznikající při provozu domácnosti v objektu do sběrné nádoby. Doporučený
dostatečný objem je 27,5 litrů na osobu a 2 týdny,

tříděný (využitelný) odpad - papír a nápojový karton, plast, sklo, kovy,
sběrné místo kovy - sběrná nádoba na kovy větších rozměrů je umístěna za budovou OÚ
Štítina, odkládat kovy do nádoby lze v době přítomnosti pracovníků obce,
bioodpad - odpad rostlinného původu z údržby a úklidu zeleně, sběrné nádoby o objemu
240 l poskytuje prostřednictvím obce svozová společnost v počtu 1 ks na číslo popisné, ke
kterému byla nádoba oproti „Potvrzení o převzetí sběrné nádoby na bioodpad“ vydána,
nádoby musí být plněny tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával, je přísně zakázáno do nádob odkládat jiné složky odpadů, než pro které jsou
nádoby určeny, je přísně zakázáno v nádobách shromážděné odpady udusávat či zhutňovat,
kompostování - úprava odpadu vhodného pro výrobu kompostu a jeho následné využití pro
tuto výrobu,
objemný odpad - takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob. Objemným odpadem nejsou vybrané výrobky, na které se vztahuje
povinnost zpětného odběru, je přísně zakázáno odkládat objemný odpad na vyhlášeném
stanovišti před zahájením jeho sběru a po ukončení jeho sběru,
nebezpečné složky komunálního odpadu - např. barvy, lepidla a obaly jimi znečištěné,
pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prostředky, hydroxidy,
galvanické články, nepoužitelné léky a lékovky, pesticidy, mazací a motorové oleje a obaly
jimi znečištěné, autobaterie, nebo ostatní odpady s obsahem rtuti (např. rtuťové teploměry),
je přísně zakázáno odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu na vyhlášeném
stanovišti před zahájením jeho sběru a po ukončení jeho sběru, nádoby musí být zajištěny
v dostatečném počtu a přistaveny na nezbytně nutnou dobu v určené dny na určená místa,
kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme svozová společnost,
použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru - použité domácí
elektrospotřebiče, sběr a svoz použitých kompletních výrobků je zajišťován společně se
sběrem a svozem nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu
svozovou společností, sběr středních a drobných elektrospotřebičů provádí společnost Rema
Systém, a. s. prostřednictvím sběrného boxu (zelená popelnice) ve vstupu do Obecního
úřadu Štítina, Hlavní 68,
stavební odpad - stavební a demoliční odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti
fyzických osob. Stavební odpad není odpadem komunálním, odvoz stavebního odpadu se
zajišťuje každý občan samostatně nebo na základě smlouvy se svozovou společností
působící na území obce a to na své vlastní náklady,
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem.
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