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Obecně závazná vyhláška
obce Vřeskovice
č. 6 / 2001
o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce
VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a
zneškodňování odpadů
Zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 12. 2001 vydat podle § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb. , o odpadech a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb. , o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování
komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem.
2. Vyhláška platí na celém území obce Vřeskovice.

Čl. 2
Závaznost vyhlášky
1. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a
pro všechny fyzické osoby, které na území obce pobývají
2. Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání. kteří
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se
kterými obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, se
přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.
Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
3. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který
zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na
skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není
dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví .
4. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo
k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek
stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.
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5. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle
zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí
jí být odpad předán.
6. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního
předpisu.

Čl. 3
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
2. 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. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a
prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
3. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Například
se jedná o odpad:
upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
chladničky používané v domácnostech, zbytky barev, rozpouštědel, kyseliny, louhy, léky
apod.
4. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např. plastu,
papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemného odpadu a
nebezpečných složek komunálního odpadu.
5. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem
nedá zařadit mezi odpad zbytkový, např. pneumatiky, nábytek, koberce, sporáky apod.
6. Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit, např. listí,
větve, tráva apod.
7. Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý
pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci na území této obce.
8. Původcem odpadu 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.
Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží
na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
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9. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb o odpadech.
10. Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky
zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem (popelnice, kontejner).
11. Skládkou odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a
řízeným uložením na zemi nebo do země.

Čl. 4
Systém třídění a sběru komunálního odpadu
1. a) Papír, sklo, plasty
- barevně odlišné a nápisem označené sběrné nádoby, umístěné u kulturního domu
b) Kovový odpad
- velkoobjemový kontejner označený nápisem ŽELEZO , umístěný pod kulturním
domem
c) Zbytkový komunální odpad
- sběrné nádoby umístěné u jednotlivých nemovitostí (popelnice)
d) Biologický odpad
- velkoobjemové kontejnery, které obec 2x za rok nechá umístit na území obce
( termín a místo umístění bude občanům vždy oznámen )
e) Odpad ze hřbitova
- velkoobjemové kontejnery, umístěné u hřbitova
f) Objemový odpad
- mobilním svozem , min. 1x ročně, dle pokynů obce
g) Nebezpečné odpady
- mobilním svozem , min. 2x ročně, dle pokynů obce
h) Stavební odpad
- viz. čl. 5
2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění,
využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě
písemné dohody s obcí.

Čl. 5
Režim nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových
kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady toho, komu stavební odpad
vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou
skládku vlastními prostředky.
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Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
1, Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému
stanoveného obcí.
2, Vlastníci sběrných nádob jsou povinni zajistit jejich údržbu, umístit je tak, aby
neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu
a pořádek v obci.
3. Každá fyzická osoba vlastnící nemovitost je povinna k této nemovitosti provozovat (ne
pouze vlastnit ) min. 1 ks sběrné nádoby.
4. Zakazuje se:
- odkládat odpady mimo sběrné nádoby
- ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady,
tekuté odpady a stavební suť
- zapalovat obsah sběrných nádob
- poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů či značení spreji
- ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna
používat

Čl. 7
Poplatek za komunální odpad
1. Výše poplatku je stanovena na základě smlouvy o likvidaci odpadu mezi obcí a firmou,
která zajišťuje likvidaci odpadu pro obec Vřeskovice.Tato smlouva je každoročně doplňována
dodatkem, kterým je ceník služeb pro daný rok. ( viz. Dodatek č. 1 – schválen 7.11. 2003 )
2. Původci odpadu se řídí dle smlouvy uzavřené s obcí ( §17 odst. 5 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech.).

Čl. 8
Kontrolní činnost
Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území obce Vřeskovice provádí
obec.

Čl. 9
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle
platných právních předpisů § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za
nějž lze uložit pokutu do výše 30 000,-Kč.
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Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002

Vyvěšeno dne 30.11. 2001
Sejmuto dne 14.12. 2001

...................................
starosta obce
Jan Krotký

.........................................
místostarosta obce
Václav Matoušek
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DODATEK č.1
k vyhlášce č.6 /2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na
území obce Vřeskovice a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a
zneškodňování odpaadů

Dodatek upravuje:
článek č.7/ odstavec č.1 – poplatek za komunální odpad
Výše poplatku je stanovena na základě smlouvy o likvidaci odpadu mezi obcí a firmou, která
zajišťuje likvidaci odpadu pro obec Vřeskovice.Tato smlouva je každoročně doplňována dodatkem,
kterým je ceník služeb pro daný rok.

Schválen na veřejném zasedání dne 7.11. 2003
Tento Dodatek nabývá účinnosti dne 1.1. 2004

Vyvěšeno dne 22.10. 2003
Sejmuto dne 6.11. 2003

...................................
starosta obce
Jan Krotký

.........................................
místostarosta obce
Václav Matoušek
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