V Praze dne:

31.5.2010

pan

Váš dopis zn. /ze dne: /10.5.2010

Ing. Pavel Soukup

Číslo jednací:

072634/2010/KUSK OŽP-Pat

Všechromy 63

Spisová značka

SZ - 072634/2010/KUSK/2

251 63 Strančice

Vyřizuje/linka:

RNDr. Radek Patočka/344

Značka:

OŽP - Pat

Věc: úhrady za nakládání s komunálním odpadem v obci Strančice

Vážený pane inženýre,
na základě Vašeho podání ze dne 2.4.2010 ve věci způsobu nakládání s komunálním
odpadem v obci Strančice Vám Krajský úřad Středočeského kraje odpověděl dopisem č.j.:
051955/2010/KUSK ze dne 7.5.2010. Přestože jsme se ve své odpovědi snažili zodpovědět
všechny Vaše otázky, obdržel Krajský úřad Váš další dopis, ve kterém požadujete doplnění a
upřesnění odpovědi.
K jednotlivým Vašim doplňujícím dotazům Krajský úřad Středočeského kraje sděluje:
1/ Jak již bylo uvedeno v minulé odpovědi, obec Strančice si z možností získání prostředků na
provozování systému nakládání s komunálními odpady zvolila poplatek za komunální
odpad definovaný v ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Poplatek nelze
kombinovat s dalšími způsoby placení, tedy ani s jednotlivými, jednorázovými platbami.
Jestliže tedy obec Strančice, potažmo rada obce, požaduje platby i mimo obecní vyhláškou
zavedený poplatek za komunální odpad, jedná v rozporu s vyhláškou a rovněž v rozporu se
zákonem. Dozorem nad samostatnou působností obcí, tedy i vydáváním usnesení je na
základě ustanovení § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pověřeno
Ministerstvo vnitra, které je oprávněno ke zjednání nápravy.
2/ Jestliže obec Strančice není provozovatelem sběrného dvora (a to není), nemůže být
zodpovědná za způsob jakým je sběrný dvůr provozován ani za způsob stanovení plateb,
které provozovatel sběrného dvora vybírá za přijímaný odpad. Fakt, že leták provozovatele
sběrného dvora je otištěn na hlavičkovém papíře obce bez příslušného vysvětlujícího
komentáře nepokládáme za nejvhodnější. Je třeba ovšem zdůraznit, že na letáku je naprosto
jasně uvedeno, že se jedná o sběrný dvůr firmy AHV ekologický servis, s.r.o.
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3/ V případě pneumatik Vám jen opakujeme, že se na ně vztahují ustanovení o zpětném
odběru výrobků. Pneuservis případně jiný prodejce je povinen informovat spotřebitele o
způsobu zajištění zpětného odběru, případně tyto výrobky přímo odebírat. Zpětný odběr
musí být proveden bez nároku na úhradu. Opakovaně doporučujeme obrátit se na ně.
Společnost AHV ekologický servis, s.r.o. může pneumatiky přijímat mimo režim zpětného
odběru - v tomto případě neplatí , že je povinna odebírat je bezúplatně. Povinná osoba
může rovněž uzavřít ke splnění svých povinností, vztahujících se ke zpětně odebíraným
výrobkům, písemnou dohodu s obcí a využít její systém sběru a třídění. Jestliže tomu tak
v obci Strančice je, zjistíte nejlépe dotazem na obecním úřadu. V případě, že obec skutečně
dohodu uzavřela, máte právo na místě určeném obcí pneumatiky odevzdávat bezplatně. I
v případě pneumatik není usnesení Rady obce Strančice č. 55 ze 7. září 2009 plně v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č.2/2009. Nesoulad bude s obcí projednán.
4/ Krajský úřad Středočeského kraje souhlasí, že v ceníku společnosti AHV ekologický servis,
s.r.o. je nevhodně použito slovo vykupuje, které navozuje dojem, že společnost za odpady
v ceníku uvedené platí. Krajský úřad ovšem znovu opakuje, že se jedná o ceník soukromé
společnosti, a jen na ní záleží jakým způsobem bude prezentovat za kolik přijímá odpady.
5/ V případě mimořádně zvýšeného výskytu některého z odděleně sbíraných odpadů
doporučuje Krajský úřad Středočeského kraje využívat standardní místa, jsou-li kapacitně
vyhovující. Případně se domluvit na konkrétní potřebě místa pro odložení odpadu s obecním
úřadem.
6/ Pokud jde o konstatování Krajského úřadu Středočeského kraje, že Váš pokus odložit papír
a plastové folie ve sběrném dvoře společnosti AHV ekologický servis, by se dal teoreticky
posoudit jako porušování obecně závazné vyhlášky obce Strančice, je nám líto, že Vás
jakkoliv rozladil.
Ze strany krajského úřadu nešlo v žádném případě o nařčení, ale pouze o upozornění.
Článek 4 obecně závazné vyhlášky obce Strančice č. 2/2009 stanoví pro jaké druhy
komunálních odpadů jsou určeny jaké nádoby a místa. V článku 5 téže vyhlášky jsou přímo
stanoveny povinnosti uživatelů systému, tedy i fyzických osob, které mají v obci trvaly
pobyt nebo v obci vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci. Kromě jiného jsou
uživatelé systému povinni papír, plasty a další odpady odkládat do příslušných barevně
odlišených nebo jinak odlišených sběrných nádob. Sběrný dvůr není pro odkládání papíru a
plastů vyhláškou určen. Jestliže by tedy občané obce Strančice tyto odpady předávali
společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. v jejím zařízení - sběrném dvoře Svojšovice,
dopouštěli by se porušení obecně závazné vyhlášky obce Strančice č. 2/2009 v článku 5
bodě 1.a). Z hlediska zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění lze tento
přestupek kvalifikovat jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě, kterého se
dopustí ten, kdo poruší povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce vydané na
úseku její samostatné působnosti. Pokutu lze uložit až do výše 30 000 Kč.
Krajský úřad se ovšem nedomnívá, že by obec v popsaném případě zahájila s kýmkoliv
správní řízení, spíše je na jejím zvážení, zda neupravit vyhlášku v tom směru, aby
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odevzdávání odpadů ve sběrném dvoře společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. nebylo
s touto vyhláškou v rozporu.
Možnost této úpravy bude se starostou obce projednána.

Vážený pane Soukupe, doufáme, že tímto dopisem jsme jednak odpověděli na Vaše doplňující
dotazy a jednak bylo vysvětleno určité nedorozumění, kvůli kterému, jak jste uvedl, jste byl,
jak uvádíte, pobouřen.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Na vědomí: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice.
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