Obecně závazná vyhláška
č. 3/2012
ze dne 3. prosince 2012

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Zastupitelstvo Obce Úbislavice se na svém zasedání dne 3.12.2012 pod číslem usnesení 175 usneslo
dle ustanovení § 10 a podle § 84 odst. 2 písm. h, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě zmocnění uvedeného v § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o odpadech), vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje systém třídění, svozu, využívání, nakládání a
hospodaření s komunálním a stavebním odpadem vznikajícím na území obce Úbislavice.
(2) Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce
trvalý pobyt nebo mají ve svém vlastnictví nemovitost určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, která se nachází na území obce a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
(3) Původci odpadů (právnické a fyzické osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle
Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.) jako odpad ze živnosti (znak skupiny 20),
mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených
touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí Úbislavice, uzavřené prostřednictvím oprávněné
osoby, která je obcí zmocněna.
Čl. 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 k zákonu o odpadech1)
(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který
je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu 2), s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
(3) Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při zakládání staveb, stavebních a demoličních
pracích, jde zejména o výkopovou zeminu, kamení, štěrk, zbytky písku, cementu, úlomky betonu,
cihel, dlaždic, střešních tašek a podobných odpadů.

(4) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v prováděcím právním
předpisu 2) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
(5) Zbytkový odpad je komunální odpad po vytřídění využitelného a nebezpečného odpadu.
(6) Tříděný odpad je odpad vzniklý oddělením podle druhů.
(7) Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání
s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností.
(8) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
(9) Sběrné místo je stanoviště nádob určených k ukládání vytříděných složek komunálního odpadu.
(10) Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zvláštních
právních předpisů 3)
Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1) Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu se používají tyto sběrné nádoby:
a) nádoby (popelnice) o obsahu 340 l, které musí být zabezpečeny proti vnikání srážek a proti úniku
odpadů,
b) kontejnery o obsahu 1100 l, které musí být zabezpečeny proti vnikání srážek a proti úniku
odpadů,
c) označené igelitové pytle
d) nádoby na tříděný odpad, které musí být označené podle druhu odpadu, pro který jsou určeny
e) odpadkové koše umístěné u autobusových zastávek, určené pouze pro odložení zbytkového
odpadu, který vznikl v souvislosti s užitím veřejného prostranství
f) mobilní kontejnery na svoz nebezpečných odpadů, které jsou přistavovány dle předem
vyhlášeného svozového řádu. Slouží k ukládání chladniček, pneumatik, barev a laků, autobaterií,
praček, výbojek, zářivek, olejových filtrů, sorbentů a ostatních jim podobných odpadů
g) drátěné klece pro uložení tříděného pytlového odpadu
(2) Pro zajištění systému nakládání s komunálním odpadem se určují tyto druhy odpadů:
papír -noviny, časopisy, brožury, knihy bez desek, kartónové krabice, balící a kancelářský papír
do papíru nepatří: znečištěný papír, uhlový papír, obvazy a hygienické potřeby, použité pleny,
voskovaný papír, fotografie, pytle po stavebním materiálu
PET lahve - plastové obaly od nápojů
do tříděných PET lahví nepatří: znečištěný plast, nádoby na minerální oleje, linolea, molitan,
plastové tapety, pytle od agrochemikálií, nárazníky a spojlery od automobilů plasty s obsahem
písku nebo zeminy, pneumatiky, bakelit, kožené a gumové materiály, textilie, použité injekční
stříkačky a jehly, různé folie, plastové sáčky, polystyrén, plastové, hračky bez příměsí kovu, dřeva,
textilu aj.
sklo čiré - lahvové sklo čiré, střepy
sklo barevné - lahvové sklo barevné, střepy, tabulové sklo

do tříděného skla nepatří: keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo
s drátěným výpletem, automobilová skla, znečištěné sklo minerálními oleji a barvami, použité
injekční stříkačky a jehly
zbytkový komunální odpad – veškerý nezařazený odpad jako např. popel, textil, boty, prach
z vysavačů, kosti, použité pleny a hygienické potřeby, drobné kovové předměty
do zbytkového komunálního odpadu nepatří: nebezpečný odpad
nebezpečný odpad - baterie, žárovky, zářivky, plechovky od barev, barvy, televizní přijímače,
chladničky apod. je řešen přistavováním kontejnerů
velkoobjemový odpad je odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat
do sběrných nádob o obsahu 340 l a 1100 l.
zemina, hlušina - je odpad vzniklý při stavební činnosti, může být odkládán na starostou určené
místo.
ostatní plasty – žlutý pytel - folie a plastové obaly (sáčky, taška apod.), vypláchnuté kelímky
(od jogurtů, protlaků, paštik apod.) včetně víček, obaly od kosmetiky apod.
Nelze ukládat plasty silně znečištěné chemikáliemi, minerálními oleji - toto je nebezpečný odpad.
tetrapaky – oranžový pytel - od mléka, smetany, vína, džusů apod.
(3) Nakládání se zbytkovým komunálním odpadem:
a)zbytkový odpad z domácností se ukládá do sběrných nádob o obsahu 340 l, 1100 l a plastových
pytlů
b) plastové pytle musí poplatník uložit zavázané do sběrných drátěných klecí na stanoviště
c) při použití plastových pytlů je povinností fyzické osoby zabezpečit odpad pevným uzavřením
(zavázáním pytle)
d) zbytkový odpad do nádob a pytlů lze ukládat pouze tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť
a přístupových cest k nim
e) zbytkový odpad je svážen maximálně 1 x za 14 dnů a minimálně 1 x týdně při objemu nádoby
340 l a 1100 l
(4) Nakládání s tříděným odpadem
a) tříděný odpad se ukládá do označených nádob podle druhu odpadu, pro který jsou určeny podle
článku 3 odstavec 2.
b) nádoby jsou po naplnění odváženy na objednávku starosty obce nebo jím pověřeného zástupce.
Čl. 4
Stanoviště sběrných nádob
Stanoviště sběrných nádob je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky: Prováděcí předpis k vyhlášce
č. 1/2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
Čl. 5
Svoz komunálního odpadu
(1) Svoz komunálního odpadu zajišťuje obcí pověřená osoba oprávněná k této činnosti podle
zvláštního právního předpisu. 3)

Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti. Tento odpad není součástí
komunálního odpadu. Stavební odpad je odkládán do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
přistaveny a odvezeny na náklady osoby produkující tento odpad. Cena za odvoz a uložení není
součástí místního poplatku za provoz systému komunálních odpadů.
Tímto ustanovením se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou
skládku vlastními prostředky osoby produkující tento odpad.
Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
(1) Všeobecné povinnosti
a) každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti
b) komunální odpad lze ukládat pouze do sběrných nádob na sběrných místech k tomu účelu
určených.
c) fyzické osoby jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad třídit, odděleně
ukládat a předávat k dalšímu využití a hospodaření za podmínek stanovených vyhláškou
d) nebezpečné složky komunálního odpadu ukládat pouze do pravidelně přistavovaných kontejnerů
určených na tento druh odpadu
e) odpad ze zahrad ukládat pouze na vlastním pozemku
f) dbát pokynů pracovníků oprávněné osoby, která zabezpečuje nakládání s komunálním odpadem
na území obce.
g) neodkládat odpady jinam, než na určená místa
h) neodkládat odpad z domácností do veřejných odpadkových košů
(2) Při třídění je zakázáno:
a) odkládat tříděné odpady mimo nádoby nebo pytle
b) odkládat na sběrná místa velkoobjemové odpady, které nelze umístit do sběrné nádoby a odpady,
pro které nejsou tato místa určena
c) ukládat do nádob nebo pytlů jiný odpad, než ten, pro který je určena
d) ukládat do nádob zbytkový, netříděný odpad z domácností
e) poškozovat sběrné nádoby, vylepovat na ně plakáty a kreslit na ně
f) vybírat již uložený, tříděný odpad z nádob
g) ukládat do nádob odpady znečištěné, se zbytky jídel a jiných příměsí
h) přemísťovat sběrné nádoby ze sběrných míst
ch) přeplňovat sběrné nádoby
i) nechávat nádoby otevřené

(3) Při nakládání se zbytkovým komunálním odpadem je zakázáno:

a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby
b) ukládat do nádob žhavý popel, tekutiny, zeminu, stavení suť, kameny, vánoční stromky
c) ukládat do sběrných nádob nebezpečný odpad z domácností
d) ukládat sem odpady patřící do nádob nebo pytlů na tříděný odpad
e) nádoby poškozovat
Čl. 8
Sankce
Za porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze uložit sankci podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Zajištění výkonu kontrolní činnosti
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem na území obce, zejména nad dodržováním této
obecně závazné vyhlášky provádějí pověření pracovníci Obecního úřadu v Úbislavicích a osoba
pověřená nakládáním s komunálním odpadem na území obce Úbislavice.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním
odpadem ze dne 25.4.2012.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti vyhlášením na úřední desce obecního úřadu
Úbislavice a účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení dne 20. prosince 2012.

Vyvěšeno: 5.12.2012
Sejmuto: 20.12.2012

……………………….….
Ing. Milan Samler v.r.
místostarosta

…...………………………
Miloš Urban v.r.
starosta
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1)
2)

