Městys Křemže, IČ 00245950, Náměstí 35, 382 03 Křemže
telefon: 380 741 126, e-mail: oukremze@kremze.cz
SYSTÉM SBĚRU ODPADU VE KŘEMŽI
Povinnosti obce týkající se odpadů upravuje zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech konkrétně §17
kde se mimo jiné uvádí:
(3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu
produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů.
(4) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě
smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí
obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
(5) Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s
obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu
třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se
jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

Co je komunální odpad:
Třídění odpadů se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu
odpadů
Komunální odpady jsou v tomto katalogu uvedeny ve skupině 20 www.katalogodpadu.cz

Směsný komunální odpad
Každá domácnost si na vlastní náklad pořídí popelnici. Do popelnice patří tzv. směsný komunální odpad, tj.
odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který zbývá po vytřídění využitelných a
nebezpečných složek a objemného odpadu.
Svoz odpadu z popelnic probíhá každý čtvrtek. Aby byla popelnice vyvezena je nutné na ni zavěsit plastový
žeton, který si občané zakoupí na úřadu městyse. Svoz domovního odpadu zajišťují Služby města Český
Krumlov s.r.o.

Tříděný odpad
Jedná se o odpad, který je možné recyklovat a dále využít. V naší obci takto třídíme:

Plasty – žlutý kontejner - plastové obaly, sáčky, PET lahve, kartonové obaly od nápojů, polystyren
Sklo - zelený kontejner – bílé i barevné sklo
Papír – modrý kontejner – kancelářský papír, novinový papír, časopisy, kartony
Textil –bílý kontejner- čistý textil (oděvy, lůžkoviny apod.), obuv
Jedlé oleje – zelené plastové nádoby – olej se zde odkládá v uzavřených nádobách ( např. PET lahvích)
Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v každé části obce, odpad se ukládá do kontejnerů, NE vedle na zem.
Pokud jsou kontejnery plné je nutné toto oznámit na úřad městyse, aby byl zajištěn vývoz.

Drobné elektrospotřebiče
Malé boxy jsou umístěné v 1. patře Úřadu městyse a v přízemí Domu služeb a je možné zde odložit i baterie
(monočlánky). Velké červené kontejnery jsou u ostatních kontejnerů na tříděný odpad v Chlumu (Žabák), ve
Křemži (Netolická ul.), v Loučeji, ve Mříčí a ve Chmelné.

Bioodpad
Tráva a listí, kuchyňské rostlinné zbytky – velké kontejnery jsou umístěny ve Křemži nad benzinovou čerpací
stanicí , v ulici U Rybníka a na Doubku u tenisových kurtů, v Chlumu u hlavní silnice na Brloh u areálu ZD.
Do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad a celé větve. Tráva, listí a rostlinné zbytky musí být do
kontejneru volně vysypány.
Větve je možné odkládat za hřbitovní zeď za márnicí. Tyto větve jsou určeny ke štěpkování, proto zde nesmí
být jiný odpad. V žádném případě ne železo, stavební suť a jiný domovní odpad.

Ostatní odpad, který nelze vytřídit mohou občané Křemže a ostatních částí obce odkládat v areálu
Technických služeb městyse ve Spojovací ulici proti benzinové čerpací stanici.
Jedná se o: objemný odpad (nábytek, matrace), nebezpečný odpad (obaly od barev a chemikálií, zářivky)
pneumatiky, velké a malé elektrospotřebiče a železný šrot
Občané předávají odpad přímo pověřeným pracovníkům služeb městyse Křemže a při předání odpadu jsou
povinni na vyzvání předložit svůj průkaz totožnosti.
Odpad se vybírá ve středu od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00.
Mimo tuto dobu je zde zakázáno zde jakýkoli odpad odkládat.

Stavební odpad není komunálním odpadem, obec tento odpad od občanů neodebírá. Je zakázáno
stavební odpad kdekoli svévolně odkládat. V nejbližším okolí je možné využít k uložení skládku firmy První
RS Czech Republic, s.r.o. ve Vrábči (pískovna) a recyklační dvůr firmy ProTeren s.r.o. Planá u Č. Budějovic

Hřbitov
Na hřbitově jsou popelnice na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) a kontejner na směsný komunální odpad
za márnicí, tyto nádoby jsou určené na odkládání odpadu z výzdoby hrobů

Podnikatelé
Na právnické osoby a fyzické osoby podnikající se vztahují povinnosti původců odpadů vyplývající z § 16
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Povinností původců odpadu je odpad
třídit, vést průběžnou evidenci o odpadech a předávat odpad pouze oprávněným osobám. Městys Křemže
nabízí podnikatelům možnost zapojení do svého systému nakládání s odpady. Tato služba je určena
především drobným podnikatelům, pro které je výhodné vkládat vytříděný odpad (plast, papír, sklo,
nápojové kartony) do kontejnerů na tříděný odpad stejně jako občané městyse. Pokud podnikatel nebude
zapojen do systému městyse, nesmí ukládat vytříděný odpad do barevných kontejnerů, ale má povinnost ho
předat osobám oprávněným k jeho převzetí (oprávněné firmě) dle zákona o odpadech a toto mít doloženo
doklady (faktury, dodací listy, vážní lístky apod.).
Kdo v rámci své podnikatelské činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu a má zájem o
využívání odděleného sběru odpadů zavedeného v rámci systému pro nakládání s komunálním odpadem pro
občany městyse, musí uzavřít smlouvu s městysem Křemže a poté využívat systém na svoz komunálního ho
odpadu stejně jako občané.

