OBEC ZÁVADA
Obecně závazná vyhláška obce Závada č.2/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Závada vydává dne 12.12.2001 podle §10 a §84, odst.2, písm.i) zákona
128/2000 Sb., o obcích a v souladu s §17 odst.2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Č1. 1
Základní ustanovení
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen systém), včetně systému nakládání se stavebními odpady
vznikajícími na území obce Závada.
Vyhláška je závazná pro:
a) fyzické osoby, která mají v obci trvalý pobyt a žijí na území obce
b) pro vlastníky a správce nemovitostí na území obce
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (původci nebo oprávněné osoby),
které produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a
na základě písemné dohody s obcí využívají stanovený systém nakládání s komunálním
odpadem
Č1.2
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona 185/2001 Sb.,
o odpadech
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikající u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a
prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
3) Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění složek určených
k separaci, po vytřídění nebezpečného a objemného odpadu nebo odpadu vhodného
ke kompostování, např. smetí, popel, kuchyňský odpad, drobný odpad, který je odkládán do
košů umístěných na veřejném prostranství.
4) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný
odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2
zákona 185/2001 Sb., o odpadech, které jsou nebo mohou být nebezpečné pro zdraví
obyvatelstva nebo životního prostředí. Jsou to např. barvy, lepidla, rozpouštědla, baterie,
akumulátory, zářivky, léky, oleje, obaly znečištěné látkami, které mají nebezpečné vlastnosti,
televizory, ledničky aj.

5) Velkoobjemový odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům či hmotnosti
nelze shromažďovat ve sběrných nádobách (např.koberce, nábytek, pneumatiky, sporáky aj.)
6) Odpad určený k separaci je ta část odpadů, která je po odložení na místě k tomu určeném
využitelná jako druhotná surovina.
7) Odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu ze zahrad osob, z údržby parků,
zeleně kolem komunikací, travnatých hřišt, hřbitovů ve vlastnictví obce. Odpad vhodný
převážně ke kompostování.
8) Kal ze septiků, žump a nádrží čistíren odpadních vod určených k akumulování
odpadních vod
9) Autovraky
10) Stavební odpad je zemina a kamenivo ze stavebních výkopů a terénních úprav, stavební
suť, demoliční a jemu podobný odpad, který není znečištěn látkami, které mají nebezpečné
vlastnosti.
11) Nakládání s odpady je jejich třídění, shromažďování, sběr, výkup, přeprava doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce.
12) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
13) Využívání odpadů je činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, k recyklaci
odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů.
14) Využitelné složky komunálního odpadu jsou např. sklo, papír, plasty, železný šrot, odpad
barevných kovů, textil, biologický odpad.
15) Sběrná místa jsou místa, prostory, objekty a zařízení určené správou obce pro
shromažďování odpadů.
16) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby určené na shromažďování komunálního odpadu
/popelnice, kontejner, odpadní pytel, odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství/
17) Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální
odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místo
k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
18) Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
nebo podle zvláštních předpisů.
19) Svozová společnost je oprávněná osoba podle zákona, která zajišťuje sběr, přepravu a
dopravu, skladování, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Obce Závada.

Č1.3
Systém nakládání s komunálním odpadem
Třídění a shromažďování
1) Základem systému je třídění (separace) využitelných složek komunálního odpadu
a) sklo
b) plasty
sklo - je shromažďováno do označených kontejnerů a odváženo svozovou společností
k odstranění. Stanoviště kontejnerů zřizuje Obec Závada
plasty - jsou shromažďovány do označených kontejnerů, které jsou odváženy svozovou
společnosti k odstranění. Stanoviště zřizuje Obec Závada
2) Shromažďování vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu - nebezpečný
odpad (barvy, lepidla a obaly jimi znečištěné, rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací
prostředky, galvanické články, léky, mazací a motorové oleje, autobaterie, lednice a jiná
zařízení s obsahem freonů, televizory a jiný elektro odpad, výbojky, zářivky aj.) je v obci
Závada prováděno
- mobilním sběrem 3 x ročně dle dispozic obce a oznámeno způsobem v místě obvyklým
- léky - lékárny
3) Velkoobjemové odpady jsou shromažďovány v rámci mobilních sběrů 3 x ročně, místo
oznamuje orgán obce způsobem v místě obvyklým
4) Zbytkový odpad je shromažďován v typizovaných sběrných nádobách - popelnice a je
odvážen svozovou společností k odstranění.
Stanoviště sběrných nádob určí vlastník, nebo správce nemovitosti po dohodě s OU
Závada, nebo po dohodě na pozemcích jiných vlastníků. Popelnice musí být označeny
kódem svozové společnosti, které náleží.
5) Odpad ze zeleně
- fyzické osoby využijí tento odpad ke kompostování na vlastním pozemku
- z veřejných prostranství a hřbitova je shromažďován na dočasném úložišti na vlastních
pozemcích k dalšímu zpracování.
6) Do sběrných nádob (odpadkových košů), které jsou rozmístěny v místech vyššího pohybu
občanů je shromažďován drobný komunální odpad. Sběrné nádoby jsou vyprazdňovány
pracovníkem obce odváženy svozovou společností k odstranění.
Čl. 4
Místa určená k odkládání odpadu
Místa určená pro odkládání odpadu jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky komunálního odpadu
b) přechodná sběrná místa

Sběrné nádoby a sběrná místa určená pro fyzické osoby smějí využívat pro odkládání
jimi produkovaného odpadu pouze původci odpadů, kteří jsou zapojení do systému,
nebo uzavřeli písemnou dohodu s Obcí Závada a tuto dohodu plní.
Č1.5
Všeobecné povinnosti
1) Každý má při své činnosti, nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadu, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a
životní prostředí a který je v souladu se zákonem a se zvláštními právními předpisy.l)
2) Každý má při své činnosti, nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití má
přednost před jiným využitím odpadů.
3) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
Č1.6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby, které se účastní systému jsou povinny:
1) Zapojit se do stanoveného systému shromážd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Závady
2) Odpad třídit dle stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem tak, jak je
uvedeno v č1.3 této vyhlášky.
3) Vytříděné složky komunálního odpadu odkládat do označených sběrných nádob tak, jak je
uvedeno v č1.3 této vyhlášky.
4) Odděleně shromažd'ovat, třídit nebezpečné odpady a předávat na určená místa, přitom jsou
povinny si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo
nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí.
5) Odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak stanoví tato obecně
závazná vyhláška, komunální odpad odděleně shromažd'ovat, třídit a předávat k využití nebo
odstraňování podle systému stanoveného Obcí Závada, pokud odpady samy nevyužijí
v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
6) Velkoobjemový odpad odkládat na místech k tomu určených, tak jak je uvedeno v č1.3
této vyhlášky.
7) Zbytkový komunální odpad odkládat na místech k tomu určených a do sběrných nádob
/popelnic/, do těchto nádob lze odkládat pouze složky odpadu, pro které jsou určeny, užívání
sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno. Udržovat pořádek
okolo sběrných míst.

8) Neodkládat žhavý popel do sběrných nádob.
9) Nespalovat odpad ani jeho složky ve sběrných nádobách ani v okolí sběrných nádob a
na volných plochách, zahradách či veřejných prostranstvích.
10) Objednat si příslušnou svozovou nádobu (popelnici) a počínat si tak, aby svým jednáním
neznemožnily provedení pravidelného nebo dohodnutého svozu odpadů.
11)Není dovoleno
a) Odkládat odpady mimo místa určená k odkládání odpadů.
b) Přeplňovat obsah sběrných nádob.
c) Odkládat do sběrných nádob na komunální odpad stavební odpad, uhynulá zvířata
nebo části těl zvířat, bakteriologicky závadný odpad, tekutiny, nádoby pod tlakem a
odpady, které mají nebezpečné vlastnosti.
d) Spalování odpadů v tepelných zdrojích, spalování odpadů na otevřeném prostranství,
vylévání chemikálií a ropných látek do kanalizačního systému nebo provádět
odstraňování odpadů jiným nezákonným způsobem
e) Spalovat listí, trávu a ostatní odpad ze zahrad na otevřeném ohništi.
f) Používat kaly ze septiků, žump a čistíren odpadních vod v rozporu se zákonem
185/2001 Sb.
Č1.7
Povinnosti obce
1) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit:
- místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují
- místa, kam mohou fyzické osoby odkládat tříděný komunální odpad (č1.3,odst.l této
vyhlášky)
- místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (č1.3,
odst.2 této vyhlášky) a velkoobjemový odpad (č1.3, odst.3)
- a uzavřít smlouvy pro svoz a odstraňování komunálního odpadu s právnickými nebo
s fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, které mohou dle zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů nakládat s komunálními odpady
Čl. 8
Povinnosti svozové společnosti
- provádí pravidelný svoz zbytkového komunálního odpadu ve smlouvě dohodnutých
termínech v Obci Závada
- provádí svoz tříděného komunálního odpadu
- odebírá od původce odpadů /obec/ nebezpečné složky komunálního odpadu. Od jiných osob
odebere odpady pouze v případě, že tato osoba provede úhradu dle platného ceníku
- zachází šetrně se sběrnými nádobami a zajistí jejich přistavení na původní nebo smluvními
stranami dohodnuté místo

Č1.9
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavební odpad (viz.čl.2, odst.8 této vyhlášky) vzniklý na území Obce Závada při stavební
činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí
být ukládán do rozměrově vhodných a objemově dostačujících kontejnerů svozové
společnosti, nebo kontejneru subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad
přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění.
2) Vývoz naplněných kontejnerů musí být proveden bezodkladně tak, aby nedocházelo
k narušení vzhledu obce, nedošlo k ohrožení zdraví obyvatel a na náklady objednatele.
3) Dojde-li při přepravě stavebního odpadu k jeho úniku či znečištění veřejného prostranství,
je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.
4) Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad jsou povinni
tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.
5) Nelze-li odpady využít, zajistí původce i fyzická osoba jejich zneškodnění v příslušném
zařízení k odstraňování odpadů.
Č1.10
Kontrolní činnost
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci obce
Závada
Č1.11
Cena za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
1) Je stanovena cenovým výměrem svozové společnosti a schválená zastupitelstvem obce
k 31.1. běžného roku
2) Platí osoby uvedené v článku 1 odst. a, b a c této vyhlášky, nebo jejich zástupce (pověřená
osoba)
3) Splatnost - jednou ročně do 30.9. běžného roku po doručení faktury pověřenou osobou.
4) Není-li zaplacena stanovena cena za svoz termínu splatnosti, je zastaven odvoz odpadů
a záležitost řeší osoby pověřené Obecním úřadem v Závadě.

Čl. 12
Sankce
Obec uloží pokutu:
1) do výše 300.000,- Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která
využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné
smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu
s tímto zákonem.(§ 6ó,odst.l zákona 185/2001 Sb.,)
2) do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
se zbaví autovraku v rozporu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech (§ 69 zákona 185/2001
Sb)
3) do výše 30.000,- Kč fyzické osobě, která poruší povinnosti stanovené v obecně závazné
vyhlášce obce vydané na úseku samostatné působnosti (§ 46 zákona 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
Č1.13
Závěrečná ustanovení Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti k 1.1.2002

Jana•Bartoková,
místostarostka
Vyvěšeno dne: 14.12.2001
Sňato dne : 3.1.2002

1) zákon 185/2001 Sb.

Jan•Stacha
starosta obce

