Odbor odpadů

V Praze dne 11. listopadu 2020
č.j. MZP/2020/720/4634

METODICKÝ

NÁVOD

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění vybraných
evidenčních a ohlašovacích povinností obcí
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydává tento
metodický návod k zajištění jednotného plnění vybraných evidenčních
a ohlašovacích povinností obcí.
Účelem metodického návodu je dosáhnout správné evidence textilních odpadů
v obcích podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Obec je podle zákona o odpadech povinna zajistit místa, kam mohou nepodnikající
fyzické osoby (dále jen „občané“) odkládat veškerý komunální odpad, který produkují
na jejím katastrálním území.
Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce (dále
jen „OZV“) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území (dále jen „obecní
systém nakládání s komunálními odpady“).
Obec zařadí své komunální odpady do skupiny 20 Katalogu odpadů (vyhláška
č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů).
Tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů obec zařadí do podskupiny 20
01 Katalogu odpadů, např. textil pod katalogové číslo 20 01 10 oděvy a pod 20 01 11
textilní materiály.
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Pokud obec v OZV stanoví obecní systém nakládání s komunálními odpady
a uvede, že bude sbírán textil od občanů, určí pro sběr sběrná místa a stanoviště,
kam mohou textil občané odkládat, pak je zřejmé, že se jedná o odpad. Obec sbírá
textil jako odpad.
Obec je původcem textilního odpadu (20 01 10 nebo 20 01 11) a vede ho ve své
odpadové evidenci (kód A00). Občané jsou obcí informováni o možnosti a místě kam
mohou odkládat textilní odpad.
Přebírající subjekt (oprávněná osoba podle zákona o odpadech) textilní odpad
od obce přebírá pod evidenčním kódem B00.
Použité oděvy a textil je možno také sbírat v režimu předcházení vzniku odpadů a to
zejména tehdy, kdy budou zejména použitelné k původnímu účelu.
V případě, že obec sbírá textil v režimu předcházení vzniku odpadů, toto musí
výslovně uvést v OZV. Sbíraný textil pak není odpadem a obec ho neuvádí ve své
odpadové evidenci.
Přebírající subjekt nemůže textil přijmout jako odpad a nemůže jeho příjem uvést
ve své odpadové evidenci pod jakýmkoliv evidenčním kódem.

Platnost a účinnost: Tento metodický návod nabývá platnosti a účinnosti dnem
12. listopadu 2020.

Zpracovala: Ing. Gabriela Bulková, vedoucí odd. koncepcí a technologií odboru
odpadů
Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů
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