Směrnice obce Neuměřice
č. 1/2021

o stanovení objemu sběrné nádoby
k shromažďování směsných komunálních odpadů
pro nemovitost v obci Neuměřice
a stanovení počtu pytlů dle pytlového systému sběru
pro nemovitost v obci Neuměřice
Zastupitelstvo obce Neuměřice se na svém zasedání dne 16.12.2021 usnesením č. 20/2021 usneslo
podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydat tuto směrnici.
Čl. 1
Předmět a působnost směrnice
1. Tato směrnice stanoví maximální objem sběrné nádoby ke shromažďování, sběru a svozu
směsného komunálního odpadu, vznikajícího na území obce. Směrnice se vztahuje na všechny fyzické
osoby na území obce, při jejichž činnosti vznikají odpady a na které se nevztahují povinnosti původce
odpadu.
Místní poplatek mají povinnost uhradit:
a/ všechny fyzické osoby včetně dětí s trvalým pobytem v obci Neuměřice dle Čl. 2 1a) Obecně
závazné vyhlášky obce Neuměřice č. 2/2021.
b/ vlastník nemovitosti v obci Neuměřice, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba k trvalému
pobytu dle Čl. 2 1b) Obecně závazné vyhlášky obce Neuměřice č. 2/2021.
2. Tato směrnice stanoví počet pytlů do domácnosti na tříděný pytlový sběr ke shromažďování, sběru
a svozu tříděného odpadu, vznikajícího na území obce (Čl. 3 bod 2) Obecně závazné vyhlášky obce
Neuměřice č. 1/2021). Směrnice se vztahuje na všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž
činnosti vznikají odpady a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu.

Čl. 2
Nakládání se směsným komunálním odpadem a tříděným odpadem,
tzv. pytlovým systémem sběru
1. Pro odkládání a shromažďování směsného komunálního odpadu jsou určeny sběrné nádoby
(popelnice) - slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění využitelných složek. Sběrné nádoby, v
nichž bude zjištěn nebezpečný odpad, stavební, výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic
staveb, popř. zemina), horký popel a zahradní odpad (tj. tráva, listí, spadané ovoce) nebudou
odvezeny.
2. Pro odkládání a shromažďování tříděného odpadu (tj. plast, papír, sklo) jsou určeny pytle
v domácnostech a kontejnery na tříděný odpad v obci Neuměřice.

Čl. 3
Stanoviště sběrných nádob a pytlového sběru
1. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob a pytlů za účelem svozu odpadů může být
použito veřejného prostranství, na dobu nezbytnou pro vyprazdňování do techniky svozové
společnosti.
2. Stanoviště sběrných prostředků nebo pytlů, ze kterých je prováděn odvoz směsného komunálního
odpadu nebo tříděného odpadu, určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s vlastníkem
pozemku a po dohodě se svozovou společností a obcí. Při přechodném umístění je třeba dbát na
bezpečnost provozu a chodců pohybujících se zejména po místních komunikacích.
3. Den svozu stanovuje Obec Neuměřice po dohodě se svozovou společností. Informace o svozovém
dnu je k dispozici na Obecním úřadě a v informačním systému obce (www.obec-neumerice.cz).

Čl. 4
Povinnosti osob při nakládání s odpadem
Povinnosti při nakládání s odpadem jsou stanovené v §§ 10 a 12 zákona o odpadech. Každý, na něhož
se vztahuje tato směrnice, je povinen:
a) plnit sběrné nádoby a pytle tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich
odpad nevypadával,
b) na sběrném místě ukládat odpad na místě určeném obsluhou a neodkládat žádný odpad mimo
sběrného místa,
c) sběrné nádoby a pytle umísťovat na přechodné stanoviště nejdříve v 18 hodin v předvečer svozu,
d) sběrnou nádobu po vyprázdnění svozovou společností z přechodného stanoviště odstranit ještě v
den svozu,
e) odkládání odpadu mimo sběrné prostředky je zakázáno.

Čl. 5
Povinnosti vlastníka objektu
1.Vlastník objektu má povinnost:
a) zajistit si dostatečný počet a velikost funkčních nádob na směsný komunální odpad nebo pytlů na
tříděný odpad
b) zajistit si stálé, případně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby a pytle,
c) umožnit svozovým společnostem přístup ke sběrným nádobám a pytlům,
d) zajistit vrácení sběrné nádoby po vyprázdnění svozovou společností z přechodného stanoviště na
trvalé, a to ještě v den svozu
e) řídit se a dodržovat Obecně závazné vyhlášky obce Neuměřice č. 1/2021 a 2/2021.

Čl. 6
Systém nakládání se směsným komunálním odpadem
a stanovení objemu sběrné nádoby k shromažďování směsných komunálních odpadů
1. Směsné komunální odpady se shromažďují do plastových nebo kovových nádob o objemech 120 a
240 litrů. Sběr a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdně
oprávněná osoba určená obcí.

2. Maximální objemy nádob na shromažďování směsných komunálních odpadů jsou pro jednotlivé
nemovitosti stanoveny následovně:
a) nemovitost užívaná jednou až čtyřmi fyzickými osobami:
objem nádoby 120 litrů
b) nemovitost užívaná pěti a více fyzickými osobami:
objem nádoby 240 litrů

Čl. 7
Systém nakládání s tříděným odpadem, tzv. pytlový systém sběru
k shromažďování tříděných odpadů
1. Tříděné odpady (plast, papír, sklo) se shromažďují do plastových pytlů. Sběr a odstranění odpadů
z těchto pytlů provádí pravidelně, minimálně však 1x měsíčně oprávněná osoba určená obcí.
2. Pytle je možno zakoupit na OÚ Neuměřice. Cena 1 ks pytle: 20,- Kč.

Čl. 8
Kontrola a sankce
1. Kontrolu a dozor nad dodržováním této směrnice vykonává Obec Neuměřice.
2. Porušení povinností dodržování této směrnice a při nakládání s komunálním a tříděným odpadem
bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Účinnost
1. Nabytím účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice č. 2/2014 o vybírání registračního poplatku
sběrné nádoby k shromažďování směsných komunálních odpadů.
1. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 3. 1. 2022.

Zdeněk Kučera
starosta obce

Vyvěšeno dne: …………………………………..
Sejmuto dne: ……………………………………

