PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO MÍSTA
OBCE ŽIŽELICE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento provozní řád sběrného místa obce Žiželice (dále jen „provozní řád“) je vydaný
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Žiželice č.1/2020, O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žiželice.
Čl. 2
Základní údaje o zařízení
Název zařízení: Sběrné místo obce Žiželice (dále jen „sběrné místo“)
Vlastník zařízení: Obec Žiželice, se sídlem na adrese Masarykovo náměstí 1, 281 29 Žiželice,
IČ: 00235962, DIČ: CZ00235962
Provozovatel zařízení: Obec Žiželice, se sídlem na adrese Masarykovo náměstí 1,
281 29 Žiželice
Starosta obce: Miroslav Štěrba, tel. 725 707 252
Významná telefonní čísla:

HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158

Obecní úřad Žiželice

321 789 137
Čl. 3
Provozní doba sběrného místa

Sběrné místo je v provozu celoročně. Provozní doba je vždy stanovena s ohledem na roční
období a klimatické podmínky a zveřejněna na webových stránkách obce.
Čl. 4
Podmínky pro užívání sběrného místa
Služby sběrného místa pro odkládání stanovených složek komunálního odpadu jsou bezplatně
poskytovány občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce a chalupářům, kteří vlastní
nemovitost na území obce Žiželice a mají zaplacen poplatek za svoz a likvidaci

komunálního odpadu na příslušný kalendářní rok. Fyzické osoby využívající služeb
sběrného místa se musí prokázat potvrzením o úhradě poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu na příslušný kalendářní rok.
Čl. 5
Přehled druhů odpadu, pro které je sběrné místo určeno
1) Biologické odpady rostlinného původu – nelze odkládat maso, kosti, tekuté a silně
mastné potraviny, potraviny, uhynulá domácí zvířata
2) Papír
3) Plasty včetně PET lahví a nápojové kartony
4) Sklo
5) Objemné odpady – objemné odpady pro které nelze s ohledem na jejich rozměr,
hmotnost a jiné vlastnosti použít běžnou sběrnou nádobu (nábytek, matrace, koberce,
linolea, umyvadla, toalety).
6) Elektroodpad z domácností – v režimu zpětného odběru elektrozařízení podle
příslušného zákona (televize, rádia, počítače, nefunkční sporáky, pračky, mikrovlnné
trouby, ledničky apod.).
Čl. 6
Ve sběrném místě nelze ukládat tyto odpady
1) Nebezpečné komunální odpady – sběr je zajištěn v rámci mobilního svozu dvakrát
ročně (jedná se o zbytky barev, autobaterie, chemikálie, zářivkové trubice,
monočlánky, pneumatiky a ostatní nebezpečný odpad).
Čl. 7
Přijímání odpadu
1) Odpad je přijímán pouze v provozní době sběrného místa a za přítomnosti pověřeného
pracovníka.
2) Odkládání a třídění odpadu do sběrných nádob řídí pověřený pracovník. V případě, že
přenesený odpad neodpovídá shromažďovaným druhům odpadu, které jsou vymezeny
v tomto provozním řádu nebo je naplněna kapacita sběrného místa, odmítne přinesený
odpad převzít
3) Povinností osoby odkládající odpad je řídit se pokyny pověřeného pracovníka.
4) Všechny odpady jsou shromažďovány podle druhů ve vyhrazených nádobách
(kontejnerech) odpovídajících typem, velikostí a materiálem potřebě bezpečného
uložení příslušného druhu odpadu.
5) Objemný odpad je ukládán přímo do vyhrazeného kontejneru. Nábytek je s ohledem
na snadnou manipulaci a možnost umístění do kontejneru třeba odevzdávat
v rozloženém stavu. Množství odkládaného objemného odpadu je omezeno na 5ks na
osobu a den. Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství objemného
odpadu např. při vyklízení domů, bytů, sklepů nebo půd.
6) Elektrozařízení jsou přijímána pouze kompletní a v nerozloženém stavu. Z přístrojů
musejí být vyjmuty části, které tvoří složky nebezpečného odpadu (např. baterie,
akumulátory, tonery, apod.)

Obsluha sběrného místa je oprávněna odmítnou uložení odpadu v případě, že občan,
který odpad ukládá, neuposlechne pokynů obsluhy nebo v případě nedostatku místa pro
uložení odpadu.
Čl. 8
Povinnost obsluhy zařízení
1) Nepřijmout odpad, který neodpovídá seznamu odpadů a jejich složek uvedených ve
vyhlášce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Žiželice a v provozním řádu.
2) Kontrolovat potvrzení o úhradě poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na
příslušný kalendářní rok, popřípadě může obsluha vyžádat pro kontrolu doklad
totožnosti.
3) Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů, nádob nebo prostor.
4) Zabezpečit ukládání tříděného odpadu.
5) Zabezpečit odpad, u kterého by mohlo dojít k nebezpečným výluhům, před deštěm.
6) Ohlásit každou skutečnost, který by mohla ohrozit život, zdraví a způsobit požár nebo
technologické závady provozovateli.
7) Včas požadovat odvoz plných kontejnerů a nádob a v celém areálu sběrného místa
udržovat pořádek a čistotu.
8) Po skončení provozní doby zajistit uzamčení objektu.
Čl. 9
Bezpečnost práce
1) Pracovníci sběrného místa se při nástupu do zaměstnání seznámí s tímto provozním
řádem a zásadami bezpečnosti práce.
2) Pracovníci sběrného místa používají přiměřené ochranné prostředky poskytnuté
provozovatelem (pracovní rukavice apod.).
3) V celém areálu sběrného místa je zakázáno kouření a rozdělávání otevřeného ohně.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Tento provozní řád schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne usnesením
č. 16/ 23.9.2020
2) Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

……………………………
Miroslav Štěrba
starosta obce

……………………………
Václav Kunc
místostarosta obce

