OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Přezletice
č. 1/2012
kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území
obce (vyhláška o odpadech)
Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se na svém zasedání dne 9.2.2012 usneslo vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Článek 1
Závaznost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen
"systém") vznikajícím na správním území obce Přezletice.
2.

Vyhláška je závazná pro:
a) všechny fyzické osoby na území obce, které mají v obci trvalý pobyt a při jejichž
činnosti vznikají odpady, a na které se nevztahují povinnosti původce odpadů,
b) pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad
zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální nebo odpad komunálnímu
podobný a které na základě písemné dohody s městem využívají systém,
c) dále pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba,
d) pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují.

3.

V případě, že právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání neuzavřou smlouvu nebo
jinak prokazatelně nesjednají svůj vztah s obcí dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, a
vztahují se na ně povinnosti původce odpadů, musí vzniklé odpady vytřídit podle druhů a
zabezpečit jejich předání oprávněné osobě k odstranění odpadu či využití na své náklady.
V tomto případě pak nemohou využít systém obce ani jeho část pro nakládání s
komunálním odpadem.

Článek 2
Základní 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 této vyhlášky.

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.

3.

Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu jsou papír, sklo, plasty, příp. další
odpady.

4.

Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
využitelných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, nebezpečných odpadů
popř. dalších odpadů.

5.

Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. (např. barvy, rozpouštědla, oleje, kyseliny,
fotochemikálie, akumulátory, ledničky, mrazničky, zářivky apod.).

6.

Stavební odpad jsou všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti (např. beton,
cihly, tašky, keramické výrobky, zemina a kamení).

7.

Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou pro své rozměry či hmotnost nelze
odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. nábytek, koberce,
pneumatiky, elektronika apod.).

8.

Nakládáni s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

9.

Původce 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,
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se
stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na
místě k tomu určeném, město se stane současně vlastníkem těchto odpadů.

10. Uživatelé systému jsou osoby vyjmenované v čl. 1. odst. 2 této vyhlášky, tj. osoby, pro
které je tato vyhláška závazná.
11. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu.
12. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona
o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
13. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje
nakládání s komunálním odpadem, vznikajícím na území obce.

14. Sběrný dvůr je místo určené pro shromažďování nebezpečných a dalších složek
komunálních odpadů a stavebních odpadů vymezených touto vyhláškou.
15. Stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování.
16. Místo pro přistavení sběrných nádob ke svozu odpadu je rozhraní vozovky a chodníku (či
veřejného prostranství), které je svými parametry dostupné technice svozové společnosti,
pokud není se svozovou společností dohodnuto jiné místo.

Článek 3
Všeobecné povinnosti
V zájmu předcházení vzniku odpadů a přednostního využívání odpadů je zejména stanoveno,
že:
a) každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnosti předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti,
b) každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným zákonem o odpadech, a ostatními právními předpisy vydanými na
ochranu životního prostředí a zejména v souladu s touto obecně závaznou
vyhláškou,
c) každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
zákonem o odpadech a touto vyhláškou zajistit přednostně využití odpadu před
jejich odstraněním, materiálové využití odpadu má přednost před jiným využitím
odpadu,
d) každý v rámci předcházení vzniku odpadů je povinen využívat systém zpětného
odběru výrobků.

Článek 4
Nakládáni s komunálním odpadem
1.

Pro třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto nádoby a místa:
a) sběrné nádoby na směsný komunální odpad - plastové odpadové nádoby
(popelnice, kontejnery), které slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění
využitelných složek, nebezpečných odpadů) stavebních odpadů a objemného
odpadu. Tyto nádoby jsou majetkem svozové společnosti, pokud není dohodnuto
jinak;
b) plastové pytle svozové společnosti na směsný komunální odpad) určené:
- jako doplněk ke sběrné nádobě na směsný komunální odpad pro uložení
směsného odpadu při mimořádné zvýšené produkci tohoto odpadu,
- jako jedna z možností ukládání směsného komunálního odpadu pro fyzické
osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, která není celoročně užívána;
c) nádoby na tříděný odpad; papír, plasty, sklo apod.;

d) mobilní velkoobjemové kontejnery na objemný odpad nebo stavební odpad;
e) odpadkové koše, umístěné na veřejném prostranství k ukládání drobného odpadu
vznikajícího při činnosti fyzických osob na veřejném prostranství za účelem
zajištění čistoty tohoto prostranství;
f) koše na psí exkrementy, umístěné na veřejném prostranství za účelem odkládání
psích exkrementů příp. drobných odpadků k zajištění čistoty tohoto prostranství,
g) mobilní sběrna nebezpečného odpadu pro uložení nebezpečných komunálních
odpadů, vyjma rozměrných odpadů (např. ledničky, chladničky, televizory) pro
jejichž uložení slouží sběrný dvůr.
2.

Termín a stanoviště mobilních svozů objemných nebo nebezpečných odpadů budou
občanům oznamovány způsobem v místě obvyklým.

Článek 5
Povinnosti uživatelů systému
1.

Uživatelé systému jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstranění dle výše uvedeného
systému. Zejména pak jsou povinni:
a) vytříděný papír, sklo a plasty popř. další obcí určený odpad, odkládat do
příslušných barevně odlišených nebo jinak odlišených sběrných nádob (tvarem,
nápisem apod.),
b) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu do
sběrného dvora nebo do mobilní sběrny při mobilním svozu nebezpečných odpadů,
c) objemný odpad odkládat do velkoobjemových kontejnerů, rozmístěných obcí na
jejím území nebo umístěných ve sběrném dvoře,
d) směsný komunální odpad ukládat do sběrných nádob určených pro konkrétní
nemovitost tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a při manipulaci s nimi
nedocházelo k vypadávání odpadu.

2.

Sběrné nádoby na směsný komunální odpad jsou uživatelé systému povinni přistavit ke
svozu nejpozději do 6. hodiny ranní svozového dne. Po svozu nádob jsou uživatelé
povinni na konci svozového dne (nejpozději do 22 hod) uklidit na stanoviště sběrných
nádob.

3.

S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách smí manipulovat pouze
svozová společnost.

4.

Uživatelé systému jsou povinni udržovat stálou čistotu na stanovištích sběrných nádob a
v jejich okolí.

5.

Při nakládání s komunálním odpadem je zejména zakázáno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby a místa určená pro ukládání odpadů,

b) odkládat směsný komunální odpad do jiných sběrných nádob než těch, které jsou
určeny pro danou nemovitost,
c) ukládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad tekutý odpad bez vlastního
obalu, stavební odpad a zeminu, odpad ze zeleně, nebezpečné odpady, žhavý popel
apod.,
d) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný komunální odpad a odpady z
podnikatelské činnosti,
e) zapalovat odpad ve sběrných nádobách,
f) sběrné nádoby ničit či jinak je poškozovat nebo přemisťovat ze stanoviště sběrných
nádob,
g) nepřiměřeně stlačovat odpad ve sběrných nádobách,
h) využívat sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání komunálního odpadu,
i) do plastových pytlů na komunální odpad ukládat odpad, který by je mohl poškodit.
6.

V případě, že sběrná nádoba na směsný komunální odpad bude obsahovat některý z
odpadů uvedených v odst. 5 písm. c) tohoto článku, oprávněná osoba nezajistí její
vyprázdnění a oznámí tuto skutečnost obci.

Článek 6
Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využíváni a odstraňování
komunálních odpadů
1.

Obec v souladu s ust. § 17 zákona o odpadech vybírá úhradu od uživatelů systému za
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vznikajících na jejím území, a to na základě smlouvy s fyzickými a právnickými osobami
(s oprávněním k podnikání na území obce i bez tohoto oprávnění), nebo s těmito osobami
na základě jinak uzavřeného vztahu – např. koupí známky na sběrnou nádobu (sběrné
nádoby). Úhradu lze vybírat souhrnně od více uživatelů systému v případě, že se jedná o
společnou domácnost těchto uživatelů nebo bytový dům. Obec tak nestanovuje poplatek
za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech, ani místní poplatek za provoz
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle zákona o místních poplatcích v platném znění.

2.

Výše roční úhrady pro jednotlivé typu svozu a velikosti nádob je stanovena rozhodnutím
zastupitelstva obce Přezletice na každý kalendářní rok, a to v souladu s předpokládanými
oprávněnými náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Výše úhrady je
zveřejňována způsobem v místě obvyklým, a to nejpozději jeden kalendářní měsíc před
novým kalendářním rokem.

3.

Úhrada je vybírána při prodeji známek na sběrné nádoby na svoz odpadu; tím dochází
současně k uzavření smlouvy mezi uživatelem systému a obcí. Obecní úřad vede evidenci
údajů o známkách na sběrné nádoby prodaných uživatelům systému tak, aby mohla
zajistit kontrolu dodržování systému svozu odpadu. Při prodeji známky na sběrnou
nádobu (sběrné nádoby) může dojít na žádost uživatele systému nebo na výzvu obce i

k současnému uzavření písemné smlouvy mezi uživatelem systému a obcí. Smlouva
obsahuje smluvní strany, předmět, typ svozu, velikost nádoby, počet uživatelů ke dni
uzavření smlouvy, výši úhrady, dobu trvání smlouvy, potvrzení o předané známce na
svoz komunálního odpadu a podpisy smluvních stran. Termíny prodeje známek a místa
prodeje jsou oznamovány způsobem v místě obvyklým.
4.

Sběrná nádoba pro směsný komunální odpad je svozovou společností poskytnuta
uživateli systému, a to neprodleně po provedení úhrady, pokud mu již tato nádoba nebyla
poskytnuta dříve. V případě ukončení smlouvy, nedojde-li k uzavření smlouvy nové (ať
dle věty první a druhé odst. 3 tohoto článku, nebo podle věty třetí a čtvrté odst. 3 tohoto
článku; obojí podle této vyhlášky o odpadech ve znění této vyhlášky), je uživatel systému
povinen nádobu vrátit svozové společnosti.

5.

Sběrná nádoba pro směsný komunální odpad musí být uživatelem systému označena
platnou známkou pro daný kalendářní rok, a to s vyznačením typu svozu, velikosti
nádoby a způsobem platby. Na sběrné nádobě musí být umístěna vždy jen známka platná
pro zaplacené období příslušného kalendářního roku, neplatné známky musí být ze sběrné
nádoby odstraněny uživatelem nádoby.

6.

Obec prostřednictvím oprávněné osoby zajišťuje tyto typy svozu:
u sběrné nádoby o objemu 80 litrů:
u sběrné nádoby o objemu 120 litrů:
u sběrné nádoby o objemu 240 litrů:
u sběrné nádoby o objemu 1100 litrů:

7.

1 x za 7 dní
1 x za 7 dní
1 x za 7 dní
1 x za 7 dní

Prodej známek, případně i vč. uzavření smlouvy, zajišťuje obecní úřad Přezletice.
Známky jsou prodávány na období celého kalendářního roku, pololetí nebo na jednotlivá
čtvrtletí. Známku lze zakoupit i na poslední jeden nebo dva měsíce příslušného
kalendářního čtvrtletí, a to v případě, že je zakoupena po 25. kalendářním dni
předchozího měsíce.

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti uživatelů systému na území obce, bude odkládán
ve sběrném dvoře v rozsahu 1 m2 za rok na rodinu nebo bytovou jednotku a do
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady uživatele
systému. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu vlastníci prostředky,
popřípadě jiným způsobem do recyklačních zařízení nebo na odpovídající řízenou skládku.

Článek 8
Nakládání s biologickým odpadem ze zahrad uživatelů systému
1.

Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé systému v maximální možné míře
zkompostovat.

2.

Biologický opad může být dále odkládán do sběrného dvora a při vzniku většího
množství do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na
náklady uživatele systému. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu
vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem na místo k tomu určené.

Článek 9
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce Přezletice dne 9.2. 2012
pod č. usnesení 1/2012 bod 10 a nabývá účinnosti dne 14.3.2012, tj. 16. den po vyhlášení.
Její platnost není omezena.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. vyhláška č. 6/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem na území obce (vyhláška o odpadech)

V Přezleticích dne 9.2.2012
Ing. Veronika Vrecionová

Ing. Ludmila Červínová

……………………………
starosta

……………………………
místostarosta

Datum vyhlášení (vyvěšení): 27.2.2012
Datum sejmutí:
14.3.2012
Datum účinnosti:
14.32012

Příloha č. 1
Skupiny odpadů
Kód

Skupina odpadů_______________________________________________

Q1
Q2
Q3
Q4

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

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16

