Technické služby Týnec s.r.o.

- INFORMACE PRO PODNIKATELE

Město Týnec nad Sázavou stanovilo systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 a
obecně závaznou vyhláškou č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platný pro občany Týnce a jeho
místních částí.
Původci odpadů - právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, mají jiná pravidla
vycházející ze zákona o odpadech:
- odpadem podobným komunálnímu odpadu se rozumí odpad podobného složení jako komunální
odpad zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů vznikajících při nevýrobní činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
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.
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
Pokud se původce, který produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, na základě písemné smlouvy s obcí zapojí do
systému pro nakládání s komunálním odpadem zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit
a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.
Pokud se původce nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, je
povinen vytřídit vzniklý odpad na nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny
odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie "ostatní" zařadí pro účely
odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad. Pro
veškerý vzniklý vytříděný odpad zajistí odstranění firmou oprávněnou k převzetí odpadů.
Samozřejmě vede dle požadavků zákona o odpadech průběžnou evidenci odpadů.
Město Týnec nad Sázavou pověřilo smluvně Technické služby Týnec s.r.o. zajistit služby
v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů s původci
odpadů právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, tzn. uzavírání smluv,
sjednání úhrady za služby dle schváleného ceníku pro daný kalendářní rok. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou, její nedílnou součástí je objednávka četnosti svozu a počtu svozových nádob, kterou
právnické osoby a fyzické osoby sjednávají vždy před začátkem kalendářního roku včetně uhrazení
ceny za služby. Na základě nové objednávky a uhrazení ceny obdrží známku, kterou označí
příslušnou svozovou nádobu. Neoznačené svozové nádoby budou považovány za neuhrazené a
nebudou vyváženy. Formulář objednávky lze vyzvednout v sídle Technických služeb Týnec s.r.o.,
Brodce 47, nebo na webu Technických služeb - www.tstynec.cz.
Kontrolu výše uvedených povinností provádí Odbor životního prostředí obce, Odbor životního
prostředí obce s rozšířenou působností (dříve okresní úřad), případně Krajský úřad nebo Česká
inspekce životního prostředí.
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