obecnézÍtYaznávyhláškač.1198o hospodaňení
s komunálnímodpadem

Zastupitelstvoobce PetŤvaldse usneslo,podle $ 16 a $ 36 odst. 1 zákona ČNn č.367lIg9O
Sb., o obcích(obecnízÍizeru),ve zněnízměn a doplĎkri a podle s$ 9 a I0 zákona č. I25/|9g7
Sb., o odpadech,vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

1. Clánek
Úe.t vyhlášky a subjekty na něžse vyhláška vztahuje
1. Účelem vyhláškryje. stanovení systémuobce pŤi nakládání s komunálními a stavebními
odpady vznikajícími na zemí obce (dáte systémobce) a pŤedchéu:ení
vzniku nepovolenych
(černych)skládek a udrženi čistoty obce. Komunálními odpady Se pro ričel této vyhlášky
rozumí odpady uvedenév článku2 tétovyhlášky.
Vyhláška se vztahujena:
. fyzickéosoby
- právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikaní, kteŤíuzavŤeli dohodu
s obcí o
zneškodĎováníodpad , pŤi jejichŽ činnosti vznikají na uzemí obce nížepopsané d.ohy
odpadri(dálej en,,producenti..).
2, Yyhláška dále definuje pro ričelytétovyhlášky vlastníkanemovitosti. Vlastník nemovitosti
je fuzická nebo jiná osoba, která má k nemovitosti vlasnicképrávo nebo je jeho uživatelem
nebo má právo k hospodďení či jiné obdobné právo (dále jen vlastník), ve které vzniká
komunální odpad.

2. Clánek
Komunální odpady
1. Komunální odpad pro ťrčely
tétovyhláškyse dělí do skupin:
a) netŤíděny
domovní odpad vzrtlkajícív domácnostech a jemu podobn!
b) vytŤíděné
složky z domovníhoodpadu (napŤ.sklo, papíratd. rdáleseparovanysběr)
c) vytŤíděnydomovní odpad s obsahem škodlivin (dále nebezpečnyodpad)
d) velkoobjemovyodpad
e) stavebníodpad (stavebníSut',demolice,vykopová zemina, demolice vozovek a pod.)
Í)odpad ze septikri a Žump
g) odpad ze ze\eně,z čištění
komunikací a odpad ze hŤbitovri
2. Pro ričelytétovyhláškyse rozumípod pojmem:
a) netŤíděny
domovní odpad zejménapopel, spotŤební
obaly z potravin,čistících
prostŤedk,
zbykyjídel, nepotŤebné
oděvy, drobnéspotŤební
pŤedměťy
b) nebezpečnyodpad zejménachemikálie, vy.jetymotorovy olej, léky,baterie, zbyky barev,
lepidel, zárivky, AKU baterie,fritovacíolej, atd.
c) velkoobjemovy odpad zejménavyrazenynábytek, televizory, ledničky,koberce
d) odpad ze septikri- kal usazenyv jednotlivych komorách septikri
e) odpad ze žump. odpad soustŤeděnyv Žumpě ve formě kalu

f) septik - zaŤízení
k sedimentaci usaditelnych látek z odpadníchvod
g) Žumpa - nádrŽ bez odtoku, určenák akumulovaníodpadníchvod
3. Pod pojmem volnévylévání(viz. č1.3,odst.9, písm.e) se nerozumípoužívaní
odpadrize
septikri a Žump k hnojení na zemědělskémp dním fondu za pŤedpokladu,že nedojde
k ohroŽení jakosti a zdravotní nezávadnosti povrcho..ych a podzemních vod jakož i
obtěŽováníokolí zápachem.

3. Clánek
Systémsběru, tŤídění,využfuátní
a zneškodřování odpad
KaŽdá skupina odpadri se ukládá do sběrnych nádob pověŤenouosobou k tomu určenychnebo
do místči zaŤízení
k tomu uzprisobenych.
1. NetŤíděnydomovní odpad se ukládá do sběrnych nádob tak, aby je bylo moŽno uzavtit a
odpad z nich pŤi manipulaci nevypadáva|.Do sběrovych nádob určenychna separovany sběr
lze ukládat pouze tu částdomovních odpadri,pro ktery jsou nádoby určeny.
2. Nebezpečnyodpad pŤedáváfyzická osoba zdarma ve sběro,nychmístechk tomu zÍizenych.
Sběrovémísto mriŽe byt dočasnénebo stálé.Všechny to zptisoby sběru musí byt veŤejně
vyhlášeny.Nebezpečnyodapd je roztÍíděnv místěodebráníodpad .
3. Velkoobjemovy odpad se ukládá do speciálruch velkoobjemovych kontejneru.Je ťvoŤen
odpadem zdomácností, jehožrozměry a hmotnost nedovolují jej ukládat do sběrnych nádob
pro domovníodpad.Tento objemny odpad lze rovněž odevzdatve sběrnáchvelkoobjemového
odpadu, které jsou k tomuto ričelu pověŤenou osobou zŤízeny a veŤejně vyhlášeny.
Velkoobjemovy odpadje roztÍíděn
na vyrrŽitelné
sloŽky pověŤenouosobou.
4. Veškery stavebníodpad vznikajícína uzemíobce je ukládan do speciálníchkontejneru a na
místechk tomu určenych.odpad bude sváŽen na recyklaci stavebníchsutí. Na skládku je
moŽno odpad ukládat pouze v pŤípadě,žeje odmítnutpověŤenouosobou zajišťující
recyk1aci
stavebníchsutí.
5. odpad ze zeleně, z čištěníkomunikací a odpad ze hrbitovu se ukládá do speciálních
kontejnerunebo do zaŤízení
a místk tomu určenych.
6. odpady shromaŽďované v septicích a Žumpách jsou zneškodrioíany na čistírnách
odpadníchvod.
7. YyhIášenío zprisobu, místě a době sběru komunálních odpadti provede pověŤenáosoba
společněs obecnímťrŤadem
v místěobvyklym zp sobem.
8. odpady, kterélze využítje dovoleno ukládat na skládky pouze v pŤípadě
jeho odmítnutíve
zpracov atel sky ch a tŤí
dírenskyc h zaŤízeních.

9. Nedovolujese:
a) odkládat odpady jinak, než je uvedeno v této vyhlášce a obecně závaznych právních
pŤedpisech,
nebo vytvaŤetnepovolenéskládky odpadrikdekoliv na uzemi obce,
b) dávat do sběrnlch nádob na domovní odpad Žhavy popel, hoŤícílátky, látky tekuté,látky
snadnose vypaŤující,
látky žíravé,
snadno zápalné,vybušné,zbyky barev, dehet,zeminu, sut'
z demolic,
c) vytŽívat sběrnych nádob k jinfm ričel m a k ukládání jinfch odpadri než pro kteréjsou
určeny,
d) zapalovatodpad ve sběrnychnádobách,sběrnénádoby ničitnebo poškozovat,
e) odpad Ze septikri a Žump volně vylévat nebo zneškodĎovatjiny- zptisobem, než je
stanovenov tétovyhlášce,
f) spalovat odpad mimo zaÍízení
k tomu určenych.

4. Clánek
Povinnosti producenta
1. Producentje povinen:
a) objednat si pŤímonebo u bytovych domri prostŤednictvím
vlastníka u pověŤenéosoby
početsběrnychnádob a potŤebnypočetsvozri dle pŤílohyč.1 vyhlášky,
odpovídající
b) shromažďovata tŤíditodpady do skupin dle č|.2 vyhlášky a ukládat je pouze v prostorách,
objektech,v zaŤízeních,
nádobách a místechk tomu určenych,
c) udrŽovatčistotua poŤádekna stálémstanovištisběrnych nádob, dbát, aby byl odpad ve
sběrn;.ichnádobách ŤádněuloŽen a nádoba byla uzavŤena,
d) platit pŤímonebo prostŤednictvím
zástupce (napŤ.vlastníka)obci ťrhraduZa svoz, tŤídění,
zneškodněníodpadri obci a zprisobem stanovenym v pŤílozeč. 1 vyhlášky a využívattakto
systémobce,
e) udrŽovat a provozovat žumpy a septiky v Ťádnémstavu, zejménadbát na jejich těsnost a
nepŤeplriování
a objednat si včasjejich vyvážeru,
f) plnit opatŤení
a rozhodnutíuloŽenákontrolnímiorgány (viz. čl.8 tétovyhlášky).
2. v pŤípadě,že ťyzická osoba nevyrržívásystémobce pro nakládání s komunálními odpady
dany touto vyhláškou' musí prokázat, jak odpad vyĚila a zneškodnila. Dostatečnym
dokladem pro prokázání Ťádnéhovylžití a zneškodněníjsou platnéa riplnépeněŽnídoklady
Ve Smyslu zákona o ričetnictví,
vystavenéoprávněnymi osobami zajišt'ujícími
vyk.'p odpadri
nebo jejich pravu, vy-tlžívéni
a zneškodriovanívčetně vyznačení,mnoŽství odevzdanych
odpadri a jména fyzické osoby . producenta. V;iše uvedené doklady musí fyzícká osoba
schrařovat po dobu tŤílet od doby pŤedanísvych odpadri. Fyzická osoba je povinna na
požádéní
kontrolníhoorgánu obce ť5rto
doklady pŤedloŽit.
3. Pokud fyzická osoba nevyuŽívá systémobce nebo neprokáŽe vylžití a zneškodněnísvého
odpadu dle pŤedcházejícího
odstavce,dopouštíse tímto závaŽnéhoporušenítétovyhlášky.

5" čIánek
Zajištěnísběrnénádoby a odvoz odpadri
1. NetŤíděnfdomovní odpad. Producenti a vlastnícisi objednajíu oprávněnéosoby rozsah a
kvalitu sluŽby dle pŤílohyč. l tétovyhlášky,kde je stanovenačetnostodvozti, velikost a počet
sběrovych nádob podle typti nemovitostí.Producenti, kteŤíjsou právnickou osobou nebo
fuzickou osobou oprávněnou kpodnikaní si objednajípočetnádob a četnostsvozri podle
produkceodpad . Maximální interval odvozu netŤíděného
domovníhoodpadujsou ava l-iany.
2. Samostatně objednávany odvoz odpad (pŤedevším
se jedná o velkoobjemovy odpad,
stavebnísutě, odpad ze zeleně, nebezpečnyodpad a odpad ze septikri a žump atd.) záiisti
pověňená osoba na zékladě smlouvy s producentem. Pravidelny odvoz ve1koobjemovych
odpad od občanriorganizuje obec samostatně.odvoz nebezpečnychodpadri a Sepalovaného
sběruzajišt'ujepověŤenáosoba nazáHadě dohody s obcí.
3. obsahuje-li sběrná nádoba na domovní odpad odpady uvedenév čl. 3 odst. 9, písm. b),
nebo nádoby na Separovanysběr jiné druhy odpad , nežna kteréjsou určeny,pověŤenáosoba
neprovede jejich vyprazdnění a oznámí tuto skutečnost producentu odpádu nebo jeho
zástupci, ktery si sluŽbu objednal. Ten je povinen zabezpečitŤádnézneškodněnítěchto
odpadrina svénaklady, pokud se nedohodnena zneškodněníodpadu s pověŤenouosobou za
platu.

6. Clánek
Stanovištěsběrnych nádob
1. Sběrnénádoby na domovní odpad a separovany sběr Se umist'ují na stálfch pro ně
vybudovanych a vyhrazenych stanovištíchtak, aby nezprisobovaly hygienické z-,éxady,
byly
dobňe pŤístupné
pŤi jejich naplriování, vyprazdřování a odvoz,' u ''.pÍekétžc|ysilničnímu
provozu. oprávnění orgánri dle zékonač. 13197Sb. o místníchkomunitacích nejsou
tímto
dotčena.
2. Stálé stanoviště sběrnych nádob zŤizuje na své naklady vlastník objektu po dohodě
s vlastníkempozemku a S pověŤenouosobou, která SvoZ zajišt'uje.V zimním období a pňi
rekonstrukcia opravách komunikacíje moŽnépo dohodě s pověŤenouosobou a za souhlasu
Ťíslušného
riŤaduzÍizovat náhradní stanovištětak, aby bylo pŤístupné
pro sběrnévozidlo a
v dosahuproducentriodpadri.
3. Sběrnénádoby na velkoobjemoi odpad, stavebnísut' a zeleĎ se umist'ujípodle potŤebya
po dohodě s obecnímriŤadem.

7. Clánek
Kontrola vyhlášky a změna pŤíloh
1"Kontrolu dodrŽovánitétovyhláškyprovádějípověŤení
zaměstnanciv pťrsobnosti
obce
2. orgžnv pověŤené
kontrolou dle tétovyhlášky mohou ukládat nápravná opatŤení.
3. PŤílohuk vyhlášceměnía schvalujeobecnírada.

8. Clánek
Sankce
1. Porušeníustanovenítétovyhlášky bude posuzováno:
a) u fyzickych osob jako pŤestupekpodle zékonač. 20011990Sb., o pŤestupcích,
ve znění
změn a doplřkťr,neprijde-li o trestny čin,
b) u právnickych osoba podnikatel podle $ 50 zákona č. 36711990Sb., o obcích (obecní
zÍízeni),ve znění změn a doplrikri, pokud se nejedná o porušeníziíkona č. |25197 Sb., o
odpadech.

9. Clánek
Zrušujícíustanovení
Zrušujese vyhláškač. 3 ze 29. srpna 1991 a vyhláškač. 4 ze dne 1. 1. 1993 o likvidaci
pevnéhodomovníhoodpadu.

10. Článek
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabyvá ričinnostidnem 1. dubna 1998.

zástupce starosty'

