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VYHLÁŠKA č.

.~/J.()() 1

Obecně závazná vyhláška obce Oslavička o systému nakládání s
komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení
poplatků za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Oslavička schválilo dne 31. 11. 2001 v souladu s ustanovením § 84
odst. 2, písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ustanovením § 17, odst. 2 zák. č. 185/2001
Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I. Základní
ustanovení Článek 1.
Úvodní ustanovení

I.Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování -'

komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Oslavička (dále jen
území
pbce) včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2.Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby (občany) pobývající na území obce
trvale i krátkodobě (individuální rekreace) a na právnické a fyzické osoby oprávněné k
podnikání, které produkují odpad zařazený dle katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu odpadu, mají-li uzavřenou s obcí písemnou smlouvu o využívání systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem dle této vyhlášky, vč. jejich příloh.
Článek 2.
Základní pojmy
I.Pro potřebu této vyhlášky je odpadem movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se
jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o
odpadech.
2.Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím předpise a jakýkoliv odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich
obaly, zářivky, zbytky spotřební chemie a fotochemie, léčiva, odpad z drobných oprav
automobilů jako jsou papírové filtry nasycené oleji, olejové filtry, autovraky (příslušný
právní předpis), azbestové obložení, odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky,
odpadní akumulátorová kyselina, olověné akumulátory a textilní materiál znečištěný
škodlivinami).
3.Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadu vznikajícího u právnických nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
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4.Pro potřeby sběru a třídění rozdělujeme odpad na:
a) využitelné složky komunálního odpadu (např. papír, textil, plasty, barevné kovy, železný
šrot), které jsou využitelné k dalšímu využití
b) zbytkové složky komunálního odpadu jsou ty, které nejsou způsobilé k dalšímu využití.
S.Objemný odpad je takový odpad, který má svým charakterem vlastnosti komunálního
odpadu, ale s ohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných
sběrných nádob (např. popelnice o objemu 110 1, kontejnery o objemu 1100 1). Tímto
odpadem je zejména odpad z obalů, vyřazená vozidla a jejich části, nábytek a dřevní odpad,
pračky, ledničky, televizory ajiný elektrotechnický odpad.
6.Stavebním odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí odpad vznikající při stavební činnosti
občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (stavební a
demoliční činnost). Jedná se o stavební suť, zbytky stavebních hmot, kamenívo a výkopovou
zeminu.
7.Příslušným orgánem státní správy je Obecní úřad v Oslavičce.
S.Nakládání s odpadem znamená jeho shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
9.Původcem komunálního odpadu vznikajícího na území obce je fyzická osoba, na níž se
nevztahují povinnosti původce a za původce tohoto odpadu se považuje obec.
10.V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad na místě k tomu určeném, stává
se vlastníkem odpadu obec.
11. Oprávněnou oso bou je každá oso ba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona
o odpadech nebo podle zvláštních předpisů (např. živnostenský zákon).
12.0sobou pověřenou sběrem nebezpečných odpadů je právnická nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání a mající souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (§ 16 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb.).
13.Fyzickou osobou je občan.
14.Dle § 4 odst. p) zák. č. 185/2001 Sb., původcem odpadu je právnická osoba pokud při její
činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti
vznikají odpady.
1S.Mobilním sběrem nebezpečného odpadu je sběr, zajištěný oprávněnou osobou, mající
souhlas Okresního úřadu ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech, pověřenou sběrem
nebezpečného odpadu v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím
speciálního vozidla.
16.Skladováním odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny,
sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm (typizované
sběrné nádoby, sběrné suroviny, sběrný dvůr, apod.).
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17.Sběrná nádoba je nádoba určená k ukládání jednotlivých složek odpadu, která splňuje dané
technické parametry. Složky odpadu jsou v ní přechovávány až do doby svozu.

Oddíl II. Systém sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu Článek 1. Všeobecné povinnosti fyzických osob, právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

1. Při sběru komunálního odpadu musí být vždy dbáno na maximální možnost odděleného
sběru jednotlivých složek, a to tak, aby nedocházelo kjejich mísení. Pro tento účel slouží
jednotlivé sběrné nádoby na separovaný komunální odpad (sklo, plasty apod.) a komunální
odpad objemný (velkoobjemový kontejner). Sběrné nádoby jsou umístěny na stálých
stanovištích a jsou popsány druhem odpadu, na který jsou určeny.
2. Povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání jsou stanoveny již
zákonem o odpadech. VyWáška se na tyto osoby vztahuje pokud produkují odpad zařazený dle
katalogu odpadů (prováděcí právní předpis vydaný Mžp ČR) jako odpad podobný
komunálnímu a využívají systém obce za podmínek daných touto vyWáškou a zákonem o
odpadech:
... a) předcházet vzniku komunálních odpadů a omezit jejich množství a nebezpečné
vlastnosti
b) vytřídit nebezpečné látkové složky a uložit nebo zneškodnit je na místech k tomu
určených formou mobilního svozu zabezpečovaného obcí, v případě zařízení sběrného
dvora pak v tomto sběrném dvoře
c) ukládat nebo odstraňovat vytříděné využitelné složky z komunálmno a objemného
odpadu jen na místech k tomu určených (odpadní nádoby, nádoby na tříděný odpad,
sběrna druhotných surovin, apod.)
d) ukládat vytříděný komunální odpad pouze do sběrné nádoby
e) zajistit bezpečný přístup a snadnou manipulaci se sběrnou nádobou v době svozu
f) udržovat stanoviště a nejbližší okolí sběrných nádob v čistotě
g) zřizovat stanoviště sběrných nádob na obecních pozemcích pouze se souWasem obce h)
uzavírat sběrné nádoby a zamezit jejich přeplňování
i) oznámit obci závady v poskytování služby svozu komunálního odpadu (nedodržení
harmonogramu svozu, znečišťování komuníkací apod.)
j) ukládat objemný odpad na sběrných místech
k) při využívání systému nakládání s komunálním odpadem, uvedeným v této vyWášce,
zaplatit cenu stanovenou obcí za nakládání s odpadem
1) pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a podobných akcí jsou
povinni zajistit dostatečný počet odpadních nádob, zabezpečit odvoz a zneškodnění
odpadu a úklid veřejného prostranství
m) odpad z údržby zeleně,zahrad a parků je považován za komunální odpad a jeho sběr
musí probíhat odděleně. Tento odpad musí být využíván ke kompostování bud'
vlastními silami, nebo předán oprávněným osobám k využití, případně umístit do
kontejneru přistaveného obcí.
Uvedené povinnosti s výjimkou písmo k) a 1) se vztahují i na osoby
fyzické.
3. Osoba, která se zdržuje na území obce formou trvalého nebo rekreáčmno pobytu, je povinna
nejpozději do 3D-ti dnů od počátku účinnosti této vyWášky a u dalších občanů do 30
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ti dnů od počátku pobytu předložit Obecnímu úřadu - Přihlášku k systému sběru, svozu
a odstraňování komunálního odpadu (příloha vyhlášky č. 3). Předložení přihlášky a uzavření
smlouvy je možné individuálně nebo společně pro více fyzických osob prostřednictvím
společného zástupce.
4. Fyzická osoba je povinna ohlásit obecnímu úřadu každou změnu, která u ní nastala v
nakládání s komunálními odpady, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku. Hlášení změn
může být provedeno prostřednictvím pověřeného zástupce.
5. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny kontrolním orgánům obce
najejich žádost prokázat, jak mají zajištěno odstraňování nebo využití odpadů vznikajících při
jejich činnosti.
6. Při manipulaci s odpadem nelze:
a) do sběrných 110 I nádob ukládat

- nebezpečný odpad

- stavební suť

- objemný odpad (pneumatiky, kartony, dřevěné obaly, apod.)
- uhynulá zvířata a jejich části
- horký popel
- tekuté odpady
,-'

b) odpad v nádobách udupávat, zhutňovat nebo pálit
c) ukládat odpad mimo odpadní nádoby
d) spalovat hořlavé a nebezpečné složky odpadu
e) ukládat do odpadkových košů na veřejných prostranstvích komunální odpad z
domácnosti
1) vybírat odpad z odpadních nádob a nádob na tříděný odpad
g) rozbíjet pevné nebezpečné složky komunálního odpadu (zářivky, olověné akumulátory,
apod. )
h) ředit a míchat nebezpečné kapalné složky komunálního odpadu a vylévat je do
kanalizace, vodních toků a do terénu
i) vypouštět freonové náplně z chladících zařízení do ovzduší.

Článek 2. Odkládání
využitelných složek
1. Využitelné složky odpadu jsou povinny fyzické osoby předávat k následnému využití do
konkrétních nádob.
2. Do nádob určených pro využitelné složky odpadů nelze ukládat jiné odpady, než pro které
jsou určeny.

Článek 3.
Odkládání nebezpečných složek odpadu
1. Občané jsou povinni odkládat nebezpečné složky odpadu a kjejich následnému
nezávadnému využití, odstranění využít mobilního svozu organizovaného obcí. Tenníny a čas
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svozu budou stanoveny harmonogramem, který bude zveřejněn na úřadní tabuli a relací v
místním rozhlase.
2. Vyřazené léky je možno odkládat v lékárnách ve Velkém Meziříčí, v Třebíči, případně v
dalších lékárnách.

Článek 4.
Odkládání zbytkových složek odpadů
1. Pro ukládání zbytkových složek odpadu (odd. L čI. 2, odst. 4, písmo b), pokud není dále
stanoveno jinakJsou v rámci systému stanoveného touto vyWáškou určeny typizované sběrné
nádoby 110 I odsouWasené oprávněnou osobou.
2. Do sběrných nádob se ukládá:
a) bioodpad - odpad z kuchyňské přípravy potravin, zbytky jídel
b) drobné zbytkové složky z domácnosti
c) popel
3. Pneumatiky, nábytek, elektropřijímače a elektrošrot, dřevní odpad a další objemné odpady
předávají fyzické osoby k dalšímu využití nebo odstranění prostřednictvím mobilního svozu,
případně na nejbližší sběrný dvůr.
4. Pravidelný svoz a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba, se kterou má obec uzavřenou
smlouvu v souladu s platným harmonogramem.

Článek 5. Nakládání
se stavebním odpadem
1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, nebude-li využit v souladu se zákonem o odpadech,
bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na
náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na
řízenou skládku. Kontejner je možno objednat prostřednictvím obecního úřadu. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními
prostředky, popřípadě jiným způsobem v souladu s platnými předpisy.

Oddíl III. Poplatky Poplatky za sběr, odvoz a odstraňování
komunálního odpadu

1. Sběrné nádoby si pořídí každé číslo popisné na svoje náklady. Pokud je v č.p. přiWášeno
více rodin, maximálně jedna nádoba na rodinu. Za sběr, svoz a odstranění komunálm'ho
odpadu včetně odpadu využitelného a nebezpečných složek komunálm'ho odpadu, využívání
systému nakládání s komunálním odpadem, stanoveného obcí dle této vyWášky, hradí fyzické
osoby s trvalým pobytem nebo fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu nebo sloužící k
rekreaci na území obce poplatek. Sazba poplatku je tvořena pevnou částkou. za osobu a
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kalendářní rok a dále částkou stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
2. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání na území obce platí cenu, kterou
stanoví obec vždy na příslušný kalendářní rok podle skutečných nákladů v minulém roce (v
souladu s příslušnými předpisy).
Sazba poplatku a další náležitosti isou uvedenv v samostatné vyhlášce obce č.
o
místním poplatku za provoz systému shromažďování. sběru. přepravy. třídění. využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
3. Náklady na mimořádný svoz hradí jeho objednatel.

Oddíl IV. Pravomoce obce
Os lavička Článek 1.
Oprávnění obce Os lavička

1. Orgány obce kontrolují, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné
smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v
souladu s tímto zákonem.
2. Orgány obce kontrolují, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
3. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou v zastoupení obce
oprávnění kontrolovat:
a) členové zastupitelstva obce
b) pověření pracovníci obce Oslavička.
Článek 2.
Sankce
1. Obec stanoví v souladu se zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů sankce a v souladu se zákonem o opadech č. 185/2001 Sb., může současně uložit
fyzickým osobám opatření a lhůty pro sjednání nápravy samostatným rozhodnutím, např. při
opětovném zjištění nedostatečného počtu sběrných nádob, zbavení se autovraku v rozporu se
zákonem o odpadech apod..
2. Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje u fyzických osob dle zákona o přestupcích, u
autovraků dle zákona o odpadech.
3. Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje u právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání zapojených do systému dle zákona o odpadech.
Článek 3. Smlouvy
s původci odpadu
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1. Obec uzavře s původcem odpadu produkujícím odpad zařazený podle Katalogu odpadů
odpad, jako odpad podobný komunálnímu písemnou smlouvu ve smyslu odst. 5, § 17 zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb. o možnosti využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem. Současně stanoví cenu za tuto službu. Pro zjednodušení administrativy,
může zastupitelstvo obce rozhodnout, že tuto smlouvu nahradí písemná dohoda k systému
sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu platnému pro území obce, která tvoří přílohu Č.
3 této vyhlášky.
2. Poškozené sběrné nádoby nebudou vyváženy a občan je povinen zajistit si výměnu.
3. Sběrné nádoby na separovaný sběr rozmisťuje oprávněná osoba po dohodě s obcí a majiteli
dotčených nemovitostí.
4. Pokud jde o sběrné nádoby fyzických osob, jsou tyto oprávněny nádobu ponechat na
veřejném místě pouze po dobu svozu, a poté ji bez odkladu týž den odstranit (tj. v den svozu),
pokud se nedohodne s obcí jinak. Nádoba nesmí znečišťovat veřejné prostranství a nesmí
výrazně omezit jeho užívání. Případné znečištění je majitel nádoby povinen ještě ten den
odstranit.
Článek 5.
Účinnost
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.2002.
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PŘÍLOHA

K vyhlášce obce Oslavička o systému nakládání s odpady na území obce.

Seznam nebezpečných odpadů

- motorové a převodové oleje, olejové filtry, mazací tuky ajejich obaly
- rozpouštědla
- hydroxid
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti
- barvy, lepidla, pryskyřice, nádoby se zbytky barev
- kyseliny
- detergenty, odmašťovací přípravky
- léky
- galvanické články elektrické nebo suché
~zařízení s obsahem chlorfluorovodíku (lednice, mrazničky)
- televizory, počítačové monitory
- akumulátory, baterie
- autovraky ...

