Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN
č. 2/2001,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Zdětín, systém nakládání se
stavebním odpadem vznikajícím na katastrálním území obce Zdětín.

Zastupitelstvo obce Zdětín, příslušné podle § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) vydává dne 3.12.2001 podle § 10 písm. a) zákona o obcích a podle §
17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen
zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I
Obecná ustanovení

Čl.1
Účel vyhlášky
Touto vyhláškou obec Zdětín (dále jen obec) stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním
území obce a dále systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce.

Čl.2
Působnost
Vyhláška se vztahuje na,
a) všechny fyzické osoby,které mají na katastrálním území obce Zdětín trvalý pobyt, nebo
které se na území obce zdržují za účelem užívání budovy nebo nemovitosti bez ohledu na
délku doby tohoto užívání.
b) fyzické osoby, které jsou vlastníky stavby či nemovitosti určené nebo sloužící k individuální
rekreační činnosti na katastrálním území obce Zdětín.
c) původce odpadu nebo oprávněné osoby1), které produkují odpad zařazený jako odpad
podobný komunálnímu, a se kterými obec uzavře písemnou smlouvu podle čl. 12 této
vyhlášky (dále jen původci).

Čl.3
Vymezení některých pojmů
Základní pojmy
Základní pojmy jsou definovány §3 a §4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pro potřeby
této vyhlášky se definují tyto 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 zák. č. 185/2001 Sb. o
odpadech (viz. příloha č. 1 této vyhlášky).
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání.
3. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou
nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti (např. nábytek, koberce,
čalounění, pneumatiky, šrot).
4. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
příloze č.2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech (viz. příloha č. 2 této
vyhlášky). Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr zajišťovaný v pravidelných
intervalech na určených místech a označených zastávkách prostřednictvím speciálního
sběrného vozidla oprávněnou osobou
5. Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem
dalšího využití např. papír, plast.
6. Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, lepenky,
plastů, objemného a nebezpečného odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do
odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.
7. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a při demolici staveb
8. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů Oprávněná osoba je pověřena
příslušným orgánem obce provozovat systém nakládání s odpady v obci Zdětín..

Čl.4
Určená místa pro odkládání komunálního odpadu
Pro shromažďování a třídění odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a
zařízení:
sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj.
smetí,popel , saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady .Sběrné nádoby na
směsný komunální odpad jsou typizované nádoby o objemech 110 l,
mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad - jsou přistaveny podle potřeb na určených
místech.
Kontejnery velkoobjemové slouží k ukládání velkoobjemových odpadů, např. drobné
stavební sutě, smetků, odpadů z nábytku, odpadů čalounických, koberců a jiného
podobného odpadu. Do těchto nádob není povoleno ukládat : nebezpečné odpady ,padliny
zvířat, fekálie ,žhavý popel, doutnající nebo hořící materiál ,veškerý odpad pocházející z
činnosti podnikajících fyzických a právnických osob
odpadkové koše -rozmístěné na veřejných prostranstvích za účelem udržení čistoty obce
slouží k ukládání drobného odpadu podobného komunálnímu odpadu. Do těchto košů není
povoleno odkládat odpad z domácností nebo z podnikání
mobilní kontejnery na separovaný, využitelný odpad (sklo, papír, plasty) slouží k oddělenému
ukládání využitelné složky komunálního odpadu dle označení na kontejneru textem a
barevným rozlišením kontejneru
sběr nebezpečných odpadů – nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu, jsou
prováděny smluvně s oprávněnou osobou a to nejméně 2krát ročně (olejové filtry, olovněné
akumulátory, opad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, znečištění org. škodlivinami, staré
nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný, odpadní oleje, monočlánky.) Dále je možnost
odložení dalších komunálních odpadů: bioodpad, potraviny s prošlou záruční lhůtou, sběrový
papír, sběrné sklo, železný šrot, opotřebované pneumatiky, staré oděvy a hadry, objemový
odpad z domácnosti, televizory, lednice, starý nábytek apod.) Termín a místo sběru bude
oznámeno obvyklým způsobem.
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 uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, který je zmocněna
obcí.

Část II.
Nakládáním se stavebním odpadem

Čl. 6
Nakládáním se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání, 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. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si
odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popř. jiným
způsobem.

Část III.
Svoz komunálního odpadu a nebezpečného odpadu

Čl.7
Frekvence svozu komunálního odpadu a nebezpečného odpadu

1. Svoz zbytkového odpadu zajišťuje oprávněná osoba pravidelně podle obcí
odsouhlaseného harmonogramu sběru uvedeného ve smlouvě s oprávněnou osobou.
2. Svoz nebezpečného odpadu (mobilní sběr nebezpečných odpadů) zajišťuje oprávněná
osoba v pravidelných intervalech (minimálně 2x ročně) na určených místech a označených
zastávkách prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. Četnost svozu a místa zastávek
budou stanovena v odsouhlaseném harmonogramu svozu uvedeném ve smlouvě s
oprávněnou osobou.

Část IV.
Povinnosti stanovené touto vyhláškou

Čl.8
Povinnosti fyzických osob (občanů)
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému. Zejména
jsou povinny :
a) vytříděný papír, sklo a plasty popř. další městem určený odpad odkládat pouze do
příslušných, barevně označených sběrných nádob a speciálních zelených plastových pytlů
b) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je v
určenou dobu na obcí určená místa při jejich mobilním sběru; přitom jsou povinny počínat si
tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo aby nedošlo k ohrožení
nebo poškození životního prostředí
c) objemný odpad odkládat do velkoobjemových označených kontejnerů umístěných v obci
d) směsný komunální odpad odkládat pouze do sběrných nádob určených dle označení pro
konkrétní nemovitost
f) plnit sběrné nádoby pouze tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a při manipulaci s nimi
nedocházelo k vypadávání směsného komunálního odpadu
g) odpad ze zeleně odkládat na vlastním pozemku mimo veřejná prostranství a místa veřejně
přístupná h) sběrné nádoby umisťovat na přechodném stanovišti jen v den svozu odpadů a
to tak, aby k nim pracovníci oprávněné osoby měli přístup; umístěním sběrných nádob nesmí
být způsobena překážka provozu na pozemních komunikacích .
i) neodkládat odpad mimo sběrné nádoby
k) udržovat stálou čistotu v okolí sběrných nádob. V zimním období pak zajišťovat odhrnutí
sněhu k zajištění přístupu k nádobě.
l) sběrné nádoby umístit na pozemek vždy se souhlasem majitele nemovitosti

Čl.9
Povinnosti vlastníků a původců

1. Vlastníci jsou povinni:
a) oznamovat obci závažné závady v poskytování služby svozu komunálního odpadu,
b) zajistit přistavení sběrných nádob na místo svozu komunálního odpadu, zpravidla na
chodník nebo co nejblíže ke státní nebo místní komunikaci,kterou projíždí svozné vozidlo,
c) na vlastníky - fyzické osoby podle článku 2 písm.a) této vyhlášky se zároveň vztahují i
všechny povinnosti stanovené v článku 7 této vyhlášky.
2. Na původce se přiměřeně vztahují povinnosti fyzických osob a vlastníků stanovené touto
vyhláškou. Povinnosti stanovené podle zvláštních předpisů1) tím nejsou dotčeny.

Čl.10
Povinnosti oprávněné osoby
Podrobnosti řeší smlouvy obce s těmito osobami.

Čl.11
Povinnosti pořadatelů nebo provozovatelů kulturních, obchodních, sportovních,
společenských a jiných obdobných akcí
Pořadatelé nebo provozovatelé kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných
obdobných akcí jsou povinni v místech jejich konání zajistit dostatečný počet sběrných
nádob na odpad a zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, dále i úklid
okolí stanoviště sběrných nádob, včetně veřejného prostranství, na kterém se akce konala,
zároveň pak uvést do původního stavu místo konání akce.

Část V.
Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

Čl.12
Poplatek za sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

1. Za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu na katastrálním území obce se stanovuje poplatek .Obec stanoví touto vyhláškou
poplatek2).
2. Výši poplatku2) a způsob jeho výběru stanoví obec Zdětín samostatnou obecně závaznou
vyhláškou.

Čl.13
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů
1),3).

Čl.14
Smlouvy s původci odpadu

Obec může uzavřít s původcem odpadu1), který produkuje odpad zařazený podle Katalogu
odpadů4) jako odpad komunální, písemnou smlouvu o možnosti využívání systému
zavedeného obcí.Smlouva musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za poskytnutou službu.

Čl.15
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 1/2001 o odpadech vydaná 1.1.2001.

Čl. 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

Zdeňka Kvapilová v.r.
místostarosta

Komárek Jiří v.r.
starosta

Odkazy:
1 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2 Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3 Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy
odpadů.

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne: 5.12.2001
Tato vyhláška byla sňata dne: 31.12.2001

Příloha č.1 - Skupiny odpadů
Kód Skupina odpadů
Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované
Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti
Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby
Q4 Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech
materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány
Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění,
obalové materiály, nádoby atd.)
Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)
Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla,
kalicí soli apod.)
Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)
Q9 Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů,
vyřazené filtry apod.)
Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění
a frézování, okuje apod.)
Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.)
Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)
Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem
Q14 Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v
domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)
Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy
Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin

Příloha č. 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu
Kód Nebezpečná vlastnost odpadu
H1 Výbušnost
H2 Oxidační schopnost
H3-A Vysoká hořlavost
H3-B Hořlavost
tH4 Dráždivost
H5 Škodlivost zdraví
H6 Toxicita
H7 Karcinogenita
H8 Žíravost
H9 Infekčnost
H10 Teratogenita
H11 Mutagenita
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem
nebo kyselinami
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování
H14 Ekotoxicita

Příloha č. 3 - Způsoby odstraňování odpadů
Kód Způsob odstraňování odpadů
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)
D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě
apod.)
D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných
komor nebo prostor přírodního původu apod.)
D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do
prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)
D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených,
utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.)
D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů
D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno
D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod
označením D1až D12
D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)
D10 Spalování na pevnině
D11 Spalování na moři
D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D12
D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich
odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13
D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod
označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před
shromážděním potřebného množství)

