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Informace původcům odpadů
ke splnění ohlašovací povinnost za rok 2020,
v k.ú. Kounice, Bříství, Vykáň
dle rozdělovníku založeného ve spisu MěÚ
Český Brod

Informace k plnění ohlašovací povinnosti ISPOP odpady za rok 2020, obce a subjekty v k.ú. Kounice,
Bříství, Vykáň
Na základě dotazů původců odpadů plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím systému ISPOP v oblasti
nakládání s odpady a s ohledem na změnu místní příslušnosti od 01.01.2021 pro obce a další původce
odpadů (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) na k.ú. Kounice, Bříství a Vykáň, dále jen
„původci odpadů“ nebo „původce“, podává MěÚ Český Brod, OŽPZ následující informaci:
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020
Dle § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20
!POZOR!
Obce a ostatní původci odpadů, pro které je od 01.01.2021 místně příslušná obec s rozšířenou
působností Lysá nad Labem, podávají hlášení o odpadech za rok 2020 ještě ORP 2106 Český Brod.
Závazný termín pro podání je 15.02. následujícího roku (tedy 15.02. 2021).
Hlášení lze podat pouze prostřednictvím systému ISPOP www.ispop.cz a pouze po zadání přihlašovacích
údajů z vašeho účtu.
- stažení formuláře
- vyplnění formuláře podle skutečnosti roku 2020
- odeslání formuláře:
1/ prostřednictvím On-line tlačítka na konci formuláře a zadání přihlašovacího jména a hesla přímo do
ISPOPu
2/ opatřením elektronického podpisu, který se váže k vašemu subjektu a on-line odesláním
3/ vložením jako přílohu datové zprávy po klepnutí na tlačítko: Odeslat do datové schránky
a následně odeslat do DS MŽP IDDS: 5eav8r4.
ODESLAT LZE ZASE JEN Z DS OHLAŠOVANÉHO SUBJEKTU!!! Z jiné DS jej sice odešlete, ale systém je
vyhodnotí jako nepříslušné, nezpracovatelné.
Plnění ohlašovací povinnosti je výhradně prostřednictvím systému ISPOP www.ispop.cz
Hlášení tedy nezasílejte v papírové, elektronické či jiné podobě MěÚ Český Brod, OŽPZ.
Hlášení o produkci a nakládání s odpady ORP Lysá nad Labem budou původci podávat prvně za rok
2021 prostřednictvím systému ISPOP.
Upozorňujeme, že v odpadové legislativě došlo od 01.01.2021 ke změnám: vstoupil v platnost zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech.
Obce žádáme o zveřejnění informace na úřední desce, případně další informování v obci způsobem
obvyklým (veřejný rozhlas, rozesílání SMS, e-mail).
oprávněná úřední osoba
Ilona Tučímová v.r.
odborný referent na úseku odpadů
V rámci urychlení informace bylo oznámení rozesláno IDSS, příp. e-mailem původcům, kteří plnili ohlašovací povinnost v minulých
letech

Více informací k nové legislativě:
http://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady
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