Obecně závazná vyhláška
OBCE ZBOROVY
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního a stavebního odpadu
Zastupitelstvo obce Z b o r o v y se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích
dne …14.12.2001………….. vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ zákon o
odpadech“ ) tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru,přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu.

ČÁST PRVNÍ – OBECNÁ USTANOVENÍ
čl. 1
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška je závazná pro všechny osoby, které mají na územním obvodu obce
trvalé bydliště, pro vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci a
pro všechny další osoby, které se v územním obvodu obce zdržují.
2. Tato vyhláška stanoví:
- systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na územním obvodu obce (dále jen systém)
- systém nakládání se stavebním odpadem na územním obvodu obce

čl. 2
Základní pojmy
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv
jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze
č.2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jedná se například o: upotřebené oleje,
elektrické akumulátory, galvanické články, výbojky a zářivky, chladničky, zbytky
barev a rozpouštědel, kyseliny,louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy,
léky a pod.
3. Směsný (zbytkový) komunální odpad je složka komunálního odpadu,která vznikla
po vytřídění např. plastu, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, objemového odpadu a
nebezpečných složek komunálního odpadu.
4. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo
charakterem nedá zařadit mezi odpad směsný (zbytkový), např. pneumatiky, nábytek,
koberce.

5. Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit, jako
např. listí, tráva, větve a další odpad ze zahrad.
6. Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti, např. beton, cihly, tašky,
keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu,
kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály a jiné stavební a demoliční
odpady.
7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
8. Původce odpadů je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady nebo 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, se za původce považuje obec.
9. Oprávněnou osobou je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

ČÁST DRUHÁ – KOMUNÁLNÍ ODPAD
čl. 3
Třídění odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky :
a) sklo
b) plasty
c) papír a lepenka
d) kovy
e) objemný odpad
f) nebezpečné složky komunálního odpadu
g) biologický odpad ze zahrad
h) směsný (zbytkový) komunální odpad

čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadu
1. Sklo, plasty, papír a lepenka se odkládají do kontejnerů na separovaný odpad
umístěných u stodoly u Štajningrů.
2. Kovový odpad je ukládán na označené zpevněné ploše rovněž u stodoly u Štajningrů.
3. Objemný odpad se odkládá 1 x za 2 roky do kontejneru. Termín a místo přistavení
kontejneru bude vždy řádně a včas oznámeno občanům.
4. Nebezpečné složky komunálního odpadu budou odkládány 1 x za 2 roky do
přistaveného kontejneru. Termín a umístění kontejneru bude občanům vždy řádně a
včas oznámeno. Vyřazené léky se odevzdávají v lékárně.

5. Biologický odpad ze zahrad je zneškodňován vlastníky zahrad kompostováním.

6. Směsný (zbytkový) komunální odpad se ukládá do popelnic, které si občané pořizují
na vlastní náklady a v počtu nezbytně nutném.

čl. 5
Stanoviště sběrných nádob pro směsný(zbytkový) komunální odpad
1.

Popelnice budou občany připravovány k vyprázdnění v odvozový den a umístěny
budou na veřejné prostranství před nemovitost co nejblíže ke komunikaci.

2.

Odvozový den bude celoročně vždy 1 x za 14 dnů. Přesný termín bude občanům
řádně oznámen.

čl. 6
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby jsou povinny:
a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. 3
b) sklo, plasty a papír odkládat do označených kontejnerů na separovaný odpad
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat
je 1 x za 2 roky v určeném termínu do obcí přistaveného kontejneru
d) objemný odpad odkládat v určeném termínu do obcí přistaveného kontejneru
e) směsný (zbytkový) komunální odpad ukládat do popelnic
f) odpad ze septiků a žump odstraňovat v zařízeních k tomu způsobilých, tj. na
čistírnách odpadních vod
g) popelnice označené číslem shodným s číslem popisným příslušné nemovitosti
umisťovat na veřejné prostranství jen v den svozu odpadů, po odvozu odpadu
vlastník popelnici odklidí neprodleně z veřejného prostranství
2. Obecně se zakazuje:
a) odkládat odpady mimo místa určená pro odkládání odpadů a tak vytvářet nebo
rozšiřovat nepovolené skládky odpadů
b) využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než
pro které jsou určeny
c) zhutňovat odpady ve sběrných nádobách
d) pálit odpady na otevřeném ohni a v topeništích, která nejsou přímo určena ke
spalování odpadů

ČÁST TŘETÍ – STAVEBNÍ ODPAD
čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti nelze obecně využívat na jakékoliv
terénní úpravy a rekultivace, zpevnění cest apod., s výjimkou vytěžené zeminy
kategorie „0“.

2. Fyzické osoby produkující stavební a demoliční odpad, který je vhodný k recyklaci na
dostupných zařízeních k tomu určených jsou povinny tento odpad nabídnou k využití
provozovateli zařízení na využití odpadů.
3. Pokud není možné stavební odpad nabídnout k recyklaci, bude odkládán do
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny k odstranění na
náklady toho, komu stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si
odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným
způsobem.

ČÁST ČTVRTÁ
čl. 8
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu je stanoven v souladu se zákonem o místních
poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku (sazba, splatnost,aj.) jsou upraveny
v samostatné obecně závazné vyhlášce obce Zborovy.

čl. 9
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí
kontrolní výbor obce Zborovy.

čl. 10
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů.

čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne : 1. 1. 2002

vyvěšeno: 15.12.2001
sejmuto:
4. 1.2002
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