PROVOZNÍ ŘÁD
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO,
KOMUNÁLNÍHO, ŽELEZA A BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
Platný na území obce Obříství pro rok 2022
1. Umístění kontejnerů
Stanoviště kontejnerů v Obříství: část prostranství zemědělského statku soukromé majitelky
p. Denisy Kubálkové,
: vjezd z ul. V Chaloupkách, za budovou zemědělského sila.

2. Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru
Stanoviště kontejnerů bude otevřeno vždy v určenou dobu,
tj. v sobotu od 8.00 - 12.00 hod., v termínech:
8.1.2022, 22.1.2022, 5.2.2022, 19.2.2022, 5.3.2022, 19.3.2022, 2.4.2022, 23.4.2022, 7.5.2022,
21.5.2022, 4.6.2022, 18.6.2022, 2.7.2022, 16.7.2022, 30.7.2022, 13.8.2022, 27.8.2022,
10.9.2022, 24.9.2022, 8.10.2022, 22.10.2022, 5.11.2022, 19.11.2022, 3.12.2022, 17.12.2022
Po dohodě s odpovědnými osobami p. Jiřím Zimou, tel: 727 964 988 a p. Josefem Kociánem,
tel: 728080875 je možné umístit odpad do kontejneru i mimo výše uvedené dny.

3. Druh ukládaného odpadu
Velkoobjemové kontejnery (VOK), jsou určeny dle „Katalogu odpadů“
pouze pro objemný odpad z domácností, odpad ze zeleně (zahrad), železo
Do VOKů je zakázáno ukládat:
- běžný domovní odpad, který je určen pro ukládání do maloobjemových nádob
- popel, zbytky potravin
- papír, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, kovové obaly (ukládat do tříděného odpadu)
- nebezpečné odpady z hlediska katalogu odpadu zejména:
obrazovky, lednice, hořlaviny, ropné látky, akumulátory, tlakové lahve, zářivky, jedy, …..
- elektrozařízení - vysavače, počítače, telefony, motory, jističe, …..

Přistavení a odvoz hradí Obecní úřad Obříství, za odvoz objemného odpadu odpovídá
společnost FCC Neratovice, s.r.o.

4. Termíny ukládání železného odpadu
Železný odpad bude ukládán na místo k tomu určené na sběrném stanovišti. Železný odpad je
možné ukládat v termínu otevření sběrného dvora.
Odvoz železného odpadu bude obec zajišťovat smluvně s výkupem železného šrotu a
barevných kovů.

5. Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení
Nebezpečný odpad bude shromažďován do přistaveného kontejneru ve sběrném dvoře a
následně odvezen firmou
FCC Neratovice,s.r.o., se sídlem ul. Ke Spolaně 655, 277 11 Neratovice,
sběr a shromažďování elektrozařízení a elektroodpadu provede firma Retela, s.r.o. se sídlem
Praha 2, Neklanova 44/152, PSČ 128 00
název

Katalogová čísla vytříděných složek KO (Nebezpečný odpad)
kategorie
číslo

Olej nebo tuk
Barva, lepidlo,pryskyřice
Rozpouštědlo
Kyselina
Hydroxid
Detergenty
Fotochemikálie
Léky
Pesticid
Galvanický článek suchý (mokrý)
Zářivka nebo jiný se rtutí
Zář.s obsahem clorfluoruhlovodíků
Nádobky od spreje

N
N
N
N
N
N
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200109
200112
200113
200114
200115
200116
200117
200118
200119
200120
200212
200123
200122

Termíny svozu nebezpečného odpadu a elektrozařízení:
19.3.2022 sobota
24.9.2022 sobota

8.00- 10.00 hod. sběrné stanoviště kontejnerů ve dvoře
zemědělského statku
8.00- 10.00 hod. sběrné stanoviště kontejnerů ve dvoře
zemědělského statku

6. Svoz komunálního odpadu – popelnice
Jedná se o klasický odpad, který vzniká z běžného chodu domácností.

Svoz se koná každý čtvrtek.

Pokud nádoba nebude ve svozový den (někdy již v brzkých ranních hodinách)
přístupna, nemusí být svoz proveden, a to bez náhrady dalšího svozu.
V případě reklamace služby, nebo rozbití nádoby kontaktujte pracovníky firmy
FCC Neratovice, s.r.o., tel./fax. 315682544-5.

7. Svoz bioodpadů z území obce
V termínu otevření stanoviště kontejnerů v prostorách zemědělského statku dle rozpisu
termínů v čl.2 je možné uložit do velkoobjemového kontejneru biologicky rozložitelný
odpad, včetně vánočních stromků.
K zajištění větší dostupnosti a pohodlnosti, je možné využít nabídku firmy FCC Česká
republika s. r.o., která Vám za úplatu pronajme nádobu (120 L, 240 L) a provede svoz
odpadu od smluvně uvedené nemovitosti. Likvidace odpadu (využití na kompostárně) je
hrazeno z poplatku občanů za komunální odpad. Tuto službu zprostředkuje Obecní úřad
Obříství.
Cena nádoby o objemu: 120 L … 299,-Kč za svozové období (včetně DPH)
240 L … 472,-Kč za svozové období (včetně DPH)
Podmínky svozu a pronájmu:
• V ceně nádoby je zahrnut pronájem za užívání nádoby, při jejíž ztrátě, poškození, či
odcizení se účtuje náhrada v plné výši pořizovací hodnoty, tedy 2.200 Kč, vč. DPH.
Pokud objednatel nebude chtít službu pro rok 2022, je povinen nádobu vrátit na OÚ
Obříství a to nejpozději do 28.2.2022.
• Termíny svozů budou upřesněny svozovou firmou, nejpozději 3/2022, nicméně
zůstává 14-denní interval, a to od začátku dubna do konce listopadu.
• Nádoba musí být v den svozu přístupná pro nákladní automobil na místě jejího
udaného stanoviště pro provedení obsluhy. Pokud nádoba nebude ve svozový den
takto přístupna, nemusí svoz být proveden, a to bez náhrady dalšího svozu či finanční
kompenzace.
• Mimo uvedené svozové období (zejména zimní období) je možné bioodpad ukládat do
biologicky rozložitelných pytlů (např. kukuřičné), které následně můžete odložit do
kontejneru ve sběrném dvoře.
Do nádob na bioodpad patří:
• Bioodpad ze zahrad - listí, tráva, spadané ovoce, větve keřů a stromů
(zkrácené, štěpka)
• Bioodpad z domácností - zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a
čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.
Do nádob naopak nepatří:
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel
• nerozložitelné obaly, směsný komunální odpad
• kamení, písek, suť
• celé větve (štěpka smí být uložena

8. Svoz separovaného sběru
Svoz separovaného sběru nám zajišťuje firma:
FCC Neratovice s.r.o.
Sběrná místa v obci:
1. na návsi, před prodejnou potravin, náves Svatopluka Čecha
kontejnery na papír, plast 2x, sklo, nápojový karton
kontejnery na použitý textil 2x
kontejner na sběr kovových obalů
nádoba na sběr použitého jedlého oleje uskladněného v uzavíratelných plastových
lahvích
2. prostranství za autobusovou zastávkou
v Obříství – Semilkovice, ul. Semilkovická
kontejnery na papír, plast 2x, sklo
3. lokalita „u Špejcharu“, ul. Na Zájezdu
kontejnery na papír 2x, plast 2x, sklo
4. lokalita na Vinohradech, ul. Vltavská
kontejnery na papír, plast 2x, sklo
5. lokalita Na Tarase, ul. Na Tarase
kontejnery na papír, plast, sklo, nápojový karton
6. lokalita „U hasičské zbrojnice“, ul. Na Tarase
kontejnery na papír, plast, sklo
7. lokalita „Nové Obříství“, ul. Labská
kontejnery na papír 2x, plast, sklo
8. lokalita „Nové Obříství“, ul. A. Polívky
kontejnery na papír, plast, sklo
9. lokalita u stanoviště velkoobjemových kontejnerů, ul. V Chaloupkách
kontejnery na papír, plast, sklo

9. Nakládání se stavebním odpadem
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu.

10. Sběr baterií
Obecní úřad Obříství zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií a akumulátorů.
Speciální nádoba na sběr je umístěná na chodbě obecního úřadu.
Odvoz zajišťuje firma ECOBAT s.r.o.

11. Poplatek za komunální odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je řešen v Obecně závazné vyhlášce obce Obříství
č.2/2021, která vydává platnosti 1.1.2022.
Sazba poplatku činí 700 Kč /rok/osobu.
Úlevy a osvobození od poplatku za komunální odpad

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je1
a)

poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště,

b)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,

d)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest
domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která
f) je v obci Obříství hlášena k pobytu, ale v obci se nezdržuje déle než jak 6 měsíců
g) je v obci Obříství hlášena k pobytu, ale v obci se nezdržuje déle jak 6 měsíců
z důvodu studijního pobytu v ubytovně příslušné školy, na koleji anebo v jiném
zařízení související s ubytováním studenta mimo Obříství.
h) je v obci Obříství hlášena, ale déle jak 6 měsíců žije v zahraničí.
Úleva se poskytuje osobám:
a)

b)

mladším 15 let, žijícím ve společné domácnosti v rodině, v níž jsou tři a více dětí
ve věku do 15 let a kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci
a to ve výši
50% ze sazby poplatku
kteří dovršili v daném roce 80 let a více (od 1.1. 31.12. příslušného roku)
a to ve výši
50% ze sazby poplatku

(4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.2

12. Účinnost
Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.1.2022
Provozní řád pro rok 2022 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Obříství dne
14.12.2021, usnesení č. 7/2021.

