Obecně závazná vyhláška Obce Malá Štáhle
č. 2/2004

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Malá Štáhle,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo Obce Malá Štáhle vydává usnesením ze dne 12. 12. 2003 podle
ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Článek 1
Působnost obecně závazné vyhlášky

1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Obce
Malá Štáhle, včetně nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška je závazná:
a) pro všechny fyzické osoby,
b) pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které mohou
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
nakládat s komunálními odpady a na základě dohody s Obcí Malá Štáhle
zajišťují shromažďování, sběr, svoz, třídění a odstraňování komunálního
odpadu (dále jen “oprávněná osoba”).

Článek 2
Základní pojmy

Pro potřeby této obecně závazné vyhlášky jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon), stanoveny tyto 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 zákona.
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. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění
veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
3) Zbytkový (směsný) komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá
po vytřídění odpadu určeného k separaci, objemného, nebezpečného odpadu a
případně dalších komodit. Zbytkovým odpadem je také odpad, který je ukládán do
odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích (např. drobné obaly
apod.).
4) Odpad určený k separaci je ta část odpadů, která je po odložení na místě k tomu
určeném využitelná jako druhotná surovina.
5) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů1) a
jakýkoliv jiný odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona. Jedná se především o barvy, lepidla a obaly jimi
znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prvky,
hydroxidy, galvanické články, léky, pesticidy, mazací a motorové oleje a obaly jimi
znečištěné, autobaterie, lednice a jiná zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (freony),
televizory a jiný elektro odpad, výbojky, zářivky nebo ostatní odpady s obsahem rtuti
(t.j. také rtuťové teploměry), dřevo obsahující nebezpečné látky.
6) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou pro rozměry či charakter
nelze zařadit mezi odpad zbytkový (např. koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo,
sporáky, různé přístroje a zařízení, pneumatiky a další) a nemůže být tedy odkládána
do sběrných nádob na směsný či tříděný odpad.
7) Odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků,
sídlištní zeleně a zeleně podél komunikací, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve
správě města, ze zahrad fyzických osob a ze hřbitova.
8) Odpad vhodný ke kompostování je ta část odpadu ze zeleně, která může být
přímo nebo po úpravě (drcení, štěpkování) použita pro výrobu kompostu (např. tráva,
listí, piliny, ořezy stromů a keřů apod.) a další.
9) Stavební odpad zahrnuje všechny druhy odpadů vznikajících při stavební činnosti,
demolicích a stavebních úpravách uvedené v Katalogu odpadů1). Jsou to především:

směsný stavební a demoliční odpad, beton, cihla, tašky, keramika, sádrová stavební
hmota, dřevo, sklo, plasty, kovy včetně slitin, kabely, izolační materiály, výkopová
zemina a jiné.

ČÁST DRUHÁ
Nakládání s komunálním odpadem

Článek 3
Třídění odpadu
a) plasty, bílé a barevné sklo, papír, kovy – dále jen odpad určený k separaci
b) nebezpečný odpad
c) objemný odpad
d) odpad ze zeleně
e) odpad vhodný ke kompostování
f) zbytkový (směsný) odpad
g) další složky určené městem

Článek 4
Odpad určený k separaci

1) Místem určeným k odložení odpadu určeného k separaci jsou:
a) speciální sběrné nádoby,
b) sběrny a výkupny odpadů,
c) místa zastávek při mobilním svozu určená oprávněnou osobou,

d) jiná místa, pokud je v nich oprávněnou osobou v souladu s platnou
legislativou prováděn sběr či výkup.
2) Odpad určený k separaci musí být odkládán na určených místech čistý, zbavený
příměsí jiných materiálů.
3) Je zakázáno odkládat do speciálních sběrných nádob jiné druhy odpadu, než pro
které jsou určeny.
4) Oprávněná osoba je povinna speciální sběrné nádoby na odpad určený k separaci
dle potřeby vyprazdňovat.
5) V den mobilního svozu musí být odpady určené k separaci odloženy u sběrných
nádob na zbytkový odpad nejpozději do 600 hod.
6) Kovový odpad se ukládá v ohradě za garážemi po předchozím uvědomění obecního
úřadu.

Článek 5
Nebezpečný odpad

1) Místem pro odložení nebezpečného odpadu jsou:
a) místa zastávek při mobilním svozu určeném oprávněnou osobou,
b) jiná místa, pokud zde oprávněné osoby provádějí v souladu s platnou
legislativou sběr či zpětný odběr určitých nebezpečných odpadů
(nespotřebované léky v lékárnách, použitý motorový olej u čerpacích stanic
atp).
2) Při mobilním sběru nebezpečných odpadů musí být odpad odevzdán pracovníkům
oprávněné osoby osobně.

3) Nebezpečný odpad smí na místech uvedených v odst. 1), písm. a), b) odevzdat
pouze osoba starší 15 let.

Článek 6
Objemný odpad

1) Místem určeným k odložení objemných odpadů jsou místa zastávek při mobilním
svozu určená oprávněnou osobou.
2) V den mobilního svozu musí být objemné odpady odloženy u sběrných nádob na
zbytkový odpad nejpozději do 600 hod.

Článek 7
Odpad ze zeleně, kompostovatelný odpad

Místem určeným k odložení odpadu ze zeleně určí obecní úřad.

Článek 8
Zbytkový komunální odpad

1) Místem určeným k odložení zbytkového odpadu jsou typizované sběrné nádoby
oprávněné osoby schváleného typu a dále odpadkové koše na veřejných
prostranstvích.
2) Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily
hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a
komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování bez časových
ztrát a zvláštních těžkostí.
3) Objem nádoby a četnost svozu dohodne v závislosti na typu vytápění a složení
zbytkového komunálního odpadu (přítomnost organických, rozkladu podléhajících
odpadů způsobujících hygienickou závadnost) s fyzickou osobou, vlastníkem či
správcem nemovitosti výbor pro životní prostředí. Nedojde-li k dohodě, rozhodne
starosta.
4) Odkládání odpadů z domácností a odpadu původců do odpadkových košů určených
ke shromažďování odpadu uživatelů veřejných prostranství je zakázáno.

Článek 9
Obecné povinnosti

1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem a se
zvláštními právními předpisy 2).
2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích
daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů.
3) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí.

Článek 10
Povinnosti fyzických osob

1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) třídit odpad na složky uvedené v Čl. 3 této vyhlášky,
b) odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu na místa určená v čl. 4 - 8
této vyhlášky, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními
právními předpisy 2),
c) ukládat do jednotlivých typů sběrných nádob pouze ty složky komunálního
odpadu, pro které jsou určeny.
2) Zakazuje se:
a) ukládat odpady mimo místa určená touto vyhláškou, vytvářet nebo
rozšiřovat nepovolené skládky na území města,
b) přeplňovat sběrné nádoby, odpad nadměrně zhutňovat,
c) ukládat do sběrných nádob žhavý popel, pálit odpad ve sběrné nádobě,
d) využívat sběrné nádoby k jiným účelům,
e) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad nebezpečný odpad, látky
tekuté, stavební odpad, zeminu, uhynulá zvířata atp.,
f) zcizovat odpad,
g) ukládat jiný než kovový odpad v ohradě za garážemi.

Článek 11
Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí

1) Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo k
ní má právo hospodaření či právo užívání:
a) dohodne u oprávněné osoby dostatečný počet funkčních sběrných nádob a
potřebnou četnost odvozu odpadů v závislosti na typu vytápění a složení
zbytkového odpadu (přítomnost organických, rozkladu podléhajících látek
způsobujících hygienickou závadnost),
b) zajistí fyzickým osobám užívajícím nemovitost nepřetržitý přístup ke
sběrným nádobám,
c) udržuje čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob,
d) sběrné nádoby umístí (stálá stanoviště) nebo přiblíží (přechodná stanoviště)
podle místních podmínek v dostupné vzdálenosti od dojezdu svozového
vozidla,
e) zajistí bezpečný přístup a schůdnost přístupových cest ke stanovišti
sběrných nádob po celý rok včetně úklidu sněhu na přístupových cestách,
f) umístí sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad v nemovitosti. Nelze-li
umístit nádoby na zbytkový komunální odpad v nemovitosti, jejich umístění
mimo nemovitost nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy a lze
tak učinit pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti, na které má být nádoba
umístěna,
h) pokud není stálé stanoviště sběrné nádoby přístupné pro vůz oprávněné
osoby, přistaví v den svozu nejpozději do 500 hod. sběrnou nádobu na
přechodné stanoviště splňující podmínku přístupnosti,

Článek 12
Povinnosti pořadatelů kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných
obdobných akcí

Pořadatelé kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných
akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob

na odpad a zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid
okolí stanoviště sběrných nádob.

Článek 13
Povinnosti oprávněné osoby

1) Zajišťuje nabídku dostatečného počtu a spektra sběrných nádob příslušného druhu
pro jednotlivé části stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem.
2) Provádí opravy, výměnu nebo doplnění sběrných nádob do 5 dnů po zjištění nebo
oznámení poškození, odcizení nebo nesouladu s ustanoveními této vyhlášky
(především v případě, že je sběrná nádoba poškozena a dochází k úniku odpadů,
s nádobou nelze vinou technického stavu manipulovat dle potřeby nebo hrozí poranění
osob, poškození majetku nebo ohrožení životního prostředí a nebo nádoba nesplňuje
požadavky uvedené v této vyhlášce - např. barevné odlišení, označení apod.);
kontroluje technický stav sběrných nádob.
3) Provádí pravidelný svoz zbytkového (směsného) komunálního odpadu ve smluvně
dohodnutých termínech.
4) Provádí náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla
nebo nesjízdnosti vozovky, a to nejpozději následující den, pokud tomu nebrání
zvláštní okolnosti.
5) Zajišťuje v nejbližším možném termínu svoz odpadů za dny v pracovním týdnu, na
které připadnou státní a jiné svátky (např. svátky vánoční, velikonoce apod.).
6) Zajišťuje čistotu při manipulaci a vyprazdňování sběrných nádob a neprodleně
odstraní případné znečištění veřejného prostranství a místa přistavení.
7) Zajišťuje, aby při svozu a dalším nakládání nedošlo ke smíchání vytříděných složek
odpadu a nedocházelo k úniku odpadu.
8) Provádí vymytí a dezinfekci sběrných nádob minimálně jednou za rok.
9) Odebírá nebezpečné složky komunálního odpadu od fyzických osob s pobytem na
území Obce Malá Štáhle. Od právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání odebere nebezpečné složky komunálního odpadu v případě, že tyto mají
písemnou dohodu s obcí a využívají stanovený systém nakládání s komunálním
odpadem. Od jiných osob odebere odpady pouze v případě, že tato osoba provede
úhradu dle platného ceníku.
10) Poskytuje obci veškeré informace o odpadech a nakládání s nimi mající vazbu na
tuto vyhlášku a zákon.

11) Je povinna přistavit a odvézt velkoobjemové kontejnery, které byly písemně
objednány, a to za úplatu, pokud jejich obsah neodporuje ustanovením této vyhlášky.
12) Provozuje mobilní svoz nebezpečných odpadů, odpadů určených k separaci a
objemných odpadů.

ČÁST TŘETÍ
Stavební odpad

Článek 14
Nakládání se stavebním odpadem

Místem určeným k odkládání stavebního odpadu je skládka odpadů v Malé Štáhli,

ČÁST ČTVRTÁ

Článek 15

Kontrolní činnost

Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí osoby pověřené Obecním
úřadem Malá Štáhle v souladu s ustanoveními zákona, pracovníci Městské policie Rýmařov
(v souladu s jinými právními předpisy)4) a další oprávněné orgány státní správy činné
v oblasti nakládání s odpady (Česká inspekce životního prostředí).

Článek 16
Sankce

Obec uloží pokutu:
1) do výše 300 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání,
která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez
písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování
odpadů v souladu s ustanoveními zákona,
2) do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku
tím, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem,
3) do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která poruší povinnosti stanovené v obecně
závazné vyhlášce obce vydané na úseku samostatné působnosti5).

Část pátá
Závěrečná ustanovení

Článek 17
Účinnost

Tato vyhláška byla schválena dne 12. 12. 2003, vyvěšena na úřední desce dne 13. 12. 2002,
sňata dne 31. 12.2003 a nabývá účinnosti 1. ledna 2004.

Ing. Miroslav Pospíšil Petr Kročil
starosta místostarosta

1) Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, tranzitu a dovozu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších
předpisů
3) Obecně závazná vyhláška Obce Malá Štáhle o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4) Zákon č. 533/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

