Obec Stehelčeves
_____________________________________________

Provozní řád
sběrného místa obce Stehelčeves
Zařízení pro shromažďování odpadů
(zpracován ve smyslu § 1, odst. 1, písmeno n) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady v platném znění.
(ukládání odpadu se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce č. 4/2021 (o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství)

Účel a cíl provozního řádu:
Účelem tohoto provozního řádu je stanovit závazná pravidla a vymezit povinnosti pro
nakládání s odpady a zpětnými odběry výrobků.

Cílem tohoto řádu je:
1. Vytvořit podmínky pro takové nakládání s odpady, které zabezpečí minimalizaci
negativních vlivů na životní prostředí.
2. Stanovit povinnosti při příjmu, manipulaci a nakládání s odpady.
3. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při nakládání s odpady.
4. Zajistit plnění povinností, vyplívající z platných právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.

Závaznost a platnost:
1. Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance sběrného místa a sběrné místo musí být
provozováno podle tohoto řádu.
2. Řád nabývá účinnosti schválením zastupitelstva obce Stehelčeves usnesením č. 1/22 ze
dne 15. 1. 2022.
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1. Základní údaje o zařízení:

Název zařízení:
Provozovatel zařízení:

Sběrné místo obce Stehelčeves (dále jen sběrné místo)

Statutární zástupce města: Sběrné místo obce Stehelčeves (dále jen sběrné místo)
Vlastník zařízení:

Obec Stehelčeves, se sídlem na adrese Hlavní 43, Stehelčeves
IČ 00234915

Provozovatel zařízení:

Obec Stehelčeves, se sídlem na adrese Hlavní 43, Stehelčeves,
IČ 00234915

Statutární zástupce obce:

Bc. Petra Vagenknechtová, MBA starostka

Odpovědní zaměstnanci:

Údržba obce: David Vinš tel. 777 966 961
Referent: Šárka Tučková Tel. 702 068 469

Obsluha sběrného místa:

David Vinš
Martin Čapek
Robert Jindra

Provozní doba:

od 1. 4. do 31. 10. Neděle 10 – 12 hod
Středa 15 – 17 hod
od 1. 11. do 31. 3, Neděle 10 – 12 hod

Významná telefonní čísla:

HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158
Obecní úřad Stehelčeves 601333454
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2. Účel zařízení:
Sběrné místo slouží občanům, kteří jsou hlášeni k pobytu na území obce Stehelčeves a
rezidentům – fyzickým osobám (tzv. chalupářům), kteří vlastní nemovitost na území obce
Stehelčeves. Podmínkou možnosti uložení odpadu na sběrném místě obce Stehelčeves je
skutečnost, že mají zaplacen poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v obci
Stehelčeves.
Vlastník nemovitosti na území obce Stehelčeves a fyzické osoby, které jsou hlášeny k pobytu
v obci Stehelčeves mají za povinnost mít uhrazen poplatek z nemovité věci, na základě
stanovené kapacity soustřeďovacích prostředků, na území obce Stehelčeves, pocházející
z jejich osobní nikoliv podnikatelské činnosti. Odpady vzniklé z podnikatelské činnosti
obsluha sběrného místa nepřijme. Pro tyto účely mají fyzické a právnické podnikající osoby
možnost uložení odpadu na skládku odpadů v okrese Kladno.
K využití služeb spojených se sběrným místem, identifikaci občanů a přehledu uloženého
množství odpadu, slouží identifikační kartička sběrného místa s vyplněným číslem popisným
a vodoznakem loga obce Stehelčeves, kterou občan obdrží na pokladně OÚ Stehelčeves při
platbě poplatku za odpady. Obsluha sběrného místa může při pochybnosti vyzvat osobu,
kterou nezná, nebo u které má podezření na ukládání odpadů z podnikatelské činnosti, a která
chce na sběrném místě odložit odpad, aby se prokázala dokladem o vlastnictví nemovitosti
nebo dokladem o trvalém pobytu v obci. Dotázaná osoba může tento úkon odmítnout, obsluha
pak ale odmítne uložení odpadu na sběrném místě obce Stehelčeves. Bez splnění těchto
podmínek nesmí obsluha přijmout odpad a je povinna osobu bez kartičky nebo potřebné
identifikace ze sběrného místa vykázat. Toto neplatí u ukládání složek zpětného odběru.
(elektro a jiné výrobky určené ke zpětnému odběru).
Postup při odkládání odpadu:
Obsluha zařízení při předání zkontroluje předávaný odpad, provede jeho vizuální a
namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě, že se odpad neshoduje, nebude
přijat. Jestliže se odpad shoduje s údaji původce, dá pokyn k uložení na místo, které určí. Ve
sběrném místě je možné odkládat pouze vytříděné složky odpadu, které občan (nikoliv
obsluha) odkládá do určených sběrných nádob, dle pokynů obsluhy sběrného místa.

3. Práva a povinnosti obsluhy sběrného místa:
1. Nepřijmout odpad, který neodpovídá seznamu odpadů a jejich složek uvedených
v provozním řádu sběrného místa.
2. Nepřijmout odpad pocházející z podnikatelské činnosti.
3. Nepřijmout odpad, u kterého jsou pochybnosti o vzniku tak o jeho vlastnostech.
(složení)
4. Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů, nádob a skladů, dle charakteru
odpadu a jeho vlastností.
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5. Ohlásit každou událost, která by mohla ohrozit život, zdraví, způsobit požár nebo
technologické závady provozovateli.
6. V celém areálu sběrného místa, udržovat pořádek a čistotu.
7. Po skončení provozní doby zajistit uzamčení sběrného místa.
8. Dbát zvýšené pozornosti v oblasti BOZP a PO.
9. Používat všechny ochranné pomůcky, které ukládá BOZP a PO.
10. Obsluha sběrného dvora je také oprávněna odmítnout převzetí odpadu v případě
nedostatku kapacity nádob k těmto účelům určených.

Na sběrném místě a jeho okolí je zákaz rozdělávat otevřený oheň
Opatření v případě vzniku havarijní situace
Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, v
případě jejich vzniku provede obsluha zařízení opatření: • vypuknutí požáru v zařízení likvidace ručním hasicím přístrojem nebo při větším požáru zavolat HZS, • výskyt ropných
skvrn - posyp (Vapex), pokud bude zjištěna příčina, budou podniknuta opatření pro zamezení
opětovného vzniku této situace.
Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie
U veškerých havarijních situací musí být postupováno tak, že ten, kdo takový stav zjistí,
ihned informuje obecní úřad a dle charakteru havárie se snaží, při dodržení všech
bezpečnostních předpisů, provádět vlastními silami a prostředky potřebný zásah pro zajištění
nápravy stavu či zmírnění havárie (požár, případný únik ropných látek z vozidel apod.).

4. Ve sběrném místě je možno odkládat tyto odpady:
Biologické odpady rostlinného původu: 20 02 01
Lze odkládat: listí, trávu, zbytky rostlin, ovoce, kuchyňský odpad rostlinného původu, větve,
dřevo, hobliny a piliny.
Nelze odkládat: maso, kosti, tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, silně
znečistěné stavební dřevo.
Papír: 20 01 01
Lze odkládat: časopisy, noviny, sešity, papírové obaly, knihy, krabice a kancelářský papír se
sponkami. (zpracovatelé si s tím umí poradit)
Nelze odkládat: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečistěný papír, plata od vajec a
ruličky od toaletního papíru. Tyto materiály nelze nadále recyklovat.
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Plast: 20 01 39
Lze odkládat: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, krabice od vína, mléka a jiných mléčných produktů, obaly od CD disků a
další výrobky z plastů sloužících v domácnostech. (hračky, nádobí)
Nelze odkládat: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky atd.
Sklo: 20 01 02
Lze odkládat: jakékoliv sklo, například lahve od vína a jiných alkoholických i
nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či jiných zavařenin, tabulové sklo
z oken či dveří.
Nelze odkládat: keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, drátkovaná skla, zlacená nebo
pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu. (pro jiný způsob zpracování)
Kovy: 20 01 40
Lze odkládat: hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce a podobně. Drobné kusy
je možné odkládat do kontejnerů rozmístěných v ulicích obce.
Nelze odkládat: plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a
jiná vysloužilá zařízení složená z více druhů materiálů.
Zpětný odběr elektrozařízení: 20 01 21
Lze odkládat: sběrné místo přijímá tyto druhy elektrozařízení: veškeré domácí malé i velké
elektrospotřebiče, televizory, monitory, tiskárny, zářivky, žárovky, svítidla, baterie,
akumulátory, elektrické ruční nářadí. Drobné elektrozařízení lze také odkládat boxů
umístěných na OÚ Stehelčeves.
Elektrozařízení je možné jako zpětný odběr přijmout pouze kompletní, bez demontáže
jakýchkoliv vnitřních součástí.
Nelze odkládat: Elektrozařízení určené ke komerčním účelům (mrazáky a lednice z obchodů
a všechny mrazáky větší než 2 m a váha vyšší než 100 kg, dále velkoplošná zobrazovací či
zvuková technika a nářadí určené k průmyslové výrobě)
Velkoobjemový odpad: 20 03 07
Lze odkládat: sedací soupravy, nábytek, postele, matrace, polštáře, peřiny, kuchyňské linky,
lina, koberce, sanitární keramiku (umyvadla, toalety, vany), lyže, jízdní kola, velká zrcadla a
podobně. Nábytek lze odkládat pouze po rozebrání.
Nelze odkládat: velkoobjemový odpad od podnikatelských subjektů.
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Velkoobjemovým odpadem se rozumí odpad takové velikosti, který se ani v množství
jeden kus nevejde svou velikostí do klasické popelnice.
Suť: 17 01 07
Lze odkládat: stavební odpad vzniklý demolicí staveb, který není komunálním odpadem,
cihly, tvárnice, beton, malta, dlaždice, stavební lepidla určená pro vyzdívku nebo lepení
dlažby či obkladů v celkovém objemu 100 l 1x za 14 dní.
Nelze odkládat: znečistěné stavební dřevo, azbest a výrobky z něj, sádrokarton, skelná či
čedičová vata a jiné stavebně izolační materiály, silikony, akryláty, fasádní barvy, plastové a
kovové trubky, keramiku.
Rostlinné oleje: 20 01 25
Lze odkládat: Na sběrném místě je umístěn kontejner pro vhazování uzavíratelných PET
lahví pro přepálený kuchyňský olej
Nelze odkládat: Olej v otevřených, velkých a jinak nevhodných nádobách, olej jiný než
určený k potravinářství.
Nebezpečný odpad: 20 01 27
Nelze odkládat: ani v uzavřených a označených nádobách vhodných k přepravě: benzín,
naftu, ředidla, rozpouštědla, barvy, laky, pesticidy, herbicidy, nebezpečné látky v nádobách
tomuto neurčených nebo neoznačených, radioaktivní látky, rtuť, léčiva, injekční stříkačky a
jiný lékařský materiál (i látky znečištěné tělními tekutinami). Na tento odpad umístí 4krát
ročně v obci kontejner.

5. Ostatní informace:
Sběrné místo slouží pouze pro odkládání vymezeného odpadu, a tudíž je zakázáno
vynášet jakýkoliv uložený odpad.
Drobný komunální odpad, patří do popelnic.
Toto zařízení není místem zpětného odběru pneumatik, a tudíž je zakázáno tento odpad
na sběrném místě odkládat (přijímat). K tomuto účelu slouží místa zpětného odběru. O
nich se dozvíte u prodejců a pneuservisů, kde jste pneumatiky koupili.
Toto sběrné místo není ani zařízením pro odběr autovraků a autodílů. O jejich
umístnění se informujte v servisech a prodejnách autodílů.
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6. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení provozního řádu
Za aktualizaci tohoto provozního řádu podle daných podmínek zodpovídá provozovatel
zařízení, s každou provedenou změnou musí být bezprostředně seznámeny všechny dotčené
organizace a osoby.
Tento provozní řád a pravidla pro provoz sběrného místa obce Stehelčeves se vztahují pouze
pro sběrné místo obce Stehelčeves a obec Stehelčeves jakožto provozovatel si vyhrazuje tento
řád měnit dle aktuální situace a potřeb obce. Tento provozní řád sběrného místa je občanům k
dispozici na sběrném místě a webových stránkách obce
Všichni pracovníci podílející se na provozu zařízení jsou povinni se tímto provozním řádem
seznámit.
Za plnění tohoto ustanovení je odpovědna osoba, pověřená provozovatelem zařízení.

Za provozovatele:
Bc. Petra Vagenknechtová, MBA
starostka obce

Bc. Kateřina Müllerová
místostarostka

Provozní řád je platný od: 01.02.2022
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