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P říloha č. 1

Podmínky

zapojení právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
do systému města pro nakládání s komunálním odpadem
Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále též zákon) je původcem odpadu:
" každý, při jehož Činnosti vzniká odpad
· právnická osoba nebo podnikajÍcÍ fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné
Činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
· obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 zákona na místo obci k tomuto
účelu určeném
Původce odpadu je mimo jiné povinen:
·

nakládats odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a souvisejícími
právními předpisy a aktuální Obecně závaznou vyhláškou města Rýmařova o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství

·
·
·

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
odpady, které nemůže využit nebo odstranit v souladu se zákonem, převést do vlastnictvI
pouze osobě oprávněné k !ejich převzetí

Původci, kteří produkují odpad zařazený jako odpad podobný komunálnImu z činnosti právnických
osob (dále též PO) a fyzických osob oprávněných k podnikání(dále též FOP), mohou na základÍ smlouvy
s obcí využit systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být
písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
Město stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 (dále též OZV) obce systém shromažďování,
sběru, přepravy, třIděnI, využívání a odstraňováni komunálních odpadů vznikajIcích na jejím
katastrálním území. V případě, že se PO a fop zapojí do výše uvedeného systému zavedeného obcí,
jsou povinny dodržovat i výše uvedenou OZV.
Podmínky pro zapojeni PO a FOP do systému zavedeného městem:
1. Producent odpadu podá Žádost o zapojení podn"katelského subjektu do systému města pro
nakládánis komunáln'm odpadem. Žádost bude obsahovat základníinformace o předmětu podnikáni,
jeho specifikaci v souvislosti s produkcí odpadů (včetně kvalifikovaného odhadu množství), i nformace
o druhu a vlastnictví odpadových nádob apod.
2. Původce odpadu následně uzavře s městem pÍsemnou Smlouvu o zapojení do systému nakládáni s
komunálním odpadem na území města.
3. Vlastní svoz a likvidaci odpadu bude provádět společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o. se sídlem
Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov, jejíž Udaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy.
V předmětné smlouvě budou — mimo jiné — uvedeny:
a) základní povinnosti původce odpadu dle příslušných právních předpisů

b) povinnost původce dodržovat OZV města
C) povinnost původce aktualizovat údaje uvedené ve smloljvě
d) závazek města zajistit pravidelný odvoz odpadu
e) závazek města v maximálni možné míře vytvářet podmínky na stanovištích odpadu
(naplněnost nádob) tak, aby původci nebylo zôemožněno ukládat odpad v souladu s touto
smlouvou
f) smluvní ceny za poskytované služby (vČetně specifikace - cena za likvidaci komunálního
odpadu, cena za likvidaci jeho separovatelných složek)

Aktuálně platné ceny za odpad podobný komunálnímu " papír + nápojový karton + plast + skíc budou
uveřejněny na stránkách města www.rVmarov.cz/odpady a společnosti Městské sluZby Rýmařov, s.r.o.
www.mestskesluzby,cz

Sankce

V případě porušení ujednání ve smlouvě týkajicí se lhůty pro úhradu faktury (dále jen závadný stav), je
původce odpadu povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené smlouvou, pokud nebude
dohodnuto jinak. v případě porušování zákona Č. 541/2020 Sb., je původce odpadu vystaven postihu
podle zákona č. 541/2020 Sb., příslušným orgánem státní správy.
Daiši informace

Ukončení smluvního vztahu mezi městem a původcem odpadu se realizuje podle podmínek smlouvy,
a to nejdříve k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla žádost o ukončení sm|ljvnihc vztahu původcem
podána.
Začátek i konec plněni p|ynoucí ze smluvního vztahu se realizuje vždy za celý započatý měsíc.
V případě, Že se producent do systému zavedeného obcí pro likvidaci komunálního odpadu nezapojí,
je povinen zajistit nakládánís odpadem a jeho odstraněnív souladu se zákonem, tj. samostatně (odpad
odvážet do příslušných zařízeni k využití, odstranění, sběru či výkupu) či smluvně přímo s osobou
oprávněnou k převzetí odpadu. Producent není v uvedených případech oprávněn využívat odpadové
nádob.

