Obecně závazná vyhláška obce Křetín č. 5/2001,
kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním
odpadem.
Zastupitelstvo obce Křetín vydává dne 19.12.2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech)
v souladu s ustanovením § 10 písm. A) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

Čl.1
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Křetín včetně systému nakládání se
stavebním odpadem. Vymezuje povinnosti fyzických osob zapojených do systému při nakládání
s komunálním odpadem i při nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Základní pojmy
pro účely této vyhlášky:
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob fyzických oprávněných
k podnikání.
2. Nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu – jsou to nebezpečné složky
komunálního odpadu, tedy odpady mající více nebezpečných vlastností uvedených v příloze
č. 2 zákona o odpadech (např. plechovky od barev, rozpouštědla, přípravky na ochranu
rostlin, baterie, zářivky, atd.).
3. Zbytkový komunální odpad je takový odpad, který zůstane po vytřídění komunálního odpadu
podle systému stanoveného touto vyhláškou.
4. Objemový odpad je takový odpad, který je svým charakterem odpadem komunálním, ale
k jeho sběru nelze použít běžné sběrné nádoby o objemu 110 litrů (např. pneumatiky, dřevěné
obaly, podlahové krytiny, nábytek, spotřební elektronika atd.).
5. Stavební odpad je ten, který vzniká při stavební činnosti osob (např. beton, cihly, tašky,
keramické výrobky atd.).
6. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava a odstraňování.
7. Svozová firma je oprávněná osoba podle zákona o odpadech a podle zvláštních předpisů (1),
která na základě platné smlouvy uzavřené s obcí zajišťuje shromažďování, soustřeďování,
sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce.
8. Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho
svozu. Jedná se o typizované nádoby, které splňují technické parametry podle zvláštních
předpisů (tzv. popelnice a kontejnery) a dále speciální nádoby pro shromažďování vytříděných
složek (kontejnery na sklo).
9. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za účelem shromažďování komunálního odpadu. Místa, ze kterých je prováděn svoz nebo
odvoz komunálního odpadu, určuje po dohodě se svozovou firmou a vlastníkem či správcem
nemovitosti obec.
10. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je sběr zajišťovaný v souladu
s harmonogramem vydaným obcí na určených místech prostřednictvím speciálního sběrného
vozidla.

Čl. 3
Všeobecné povinnosti

Každý má povinnost:
1. Při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství a nebezpečné vlastnosti.
2. Nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a
ostatními právními předpisy na ochranu životního prostředí.
3. Nakládat s odpady pouze v zařízeních, která jsou pro tyto účely určená.
4. Zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má
přednost před jiným způsobem využití.

Čl.4
Třídění komunálního odpadu
Z komunálního odpadu se v obci třídí tyto složky:
a) sklo
b) kovový odpad
c) nebezpečný odpad
d) objemový odpad
e) léky, léčebné pomůcky a přípravky
f) zbytkový komunální odpad
Pro jednotlivé složky tříděné z komunálního odpadu jsou určeny:
a) Sklo se odkládá do označených kontejnerů umístěných na stanovištích vymezených obcí.
b) Kovový odpad lze odkládat na místo vyhrazené obcí při organizovaném sběru v jarních
měsících (přesný termín bude oznámen vždy 14 dní před organizovaným sběrem obvyklým
způsobem).
c) Nebezpečné odpady lze ukládat 2 x ročně při mobilním sběru (termín bude oznámen vždy 14
dní před vlastním svozem obvyklým způsobem).
d) Pro objemový odpad je určen velkoobjemový kontejner umístěný na stanovišti vymezeném
obcí. Při větším množství takového druhu odpadu si občan prostřednictvím obce zajistí
přistavení tohoto kontejneru.
e) Léky, léčebné pomůcky a přípravky lze odevzdávat v lékárnách.
f) Zbytkový komunální odpad fyzické osoby ukládají do určených sběrných nádob, které jsou
pravidelně vyváženy. Harmonogram svozu je uveden na vývěsce obecního úřadu.

Čl.5
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
Fyzické osoby jsou povinny:
a) Odpad třídit podle systému zavedeného obcí.
b) Jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat do určených sběrných nádob a míst.
c) Při shromažďování nebezpečných odpadů v domácnostech před jejich předáním je zabezpečit
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení nebo poškození životního prostředí.
d) Sběrné nádoby určené pro zbytkový komunální odpad přistavit v době svozu tak, aby bylo
umožněno jejich vyprázdnění.
e) Do nádob pro vytříděné složky komunálního odpadu ukládat pouze odpady, pro které jsou tyto
nádoby určené.

Není dovoleno:
a) Ukládat do sběrných nádob pro zbytkový komunální odpad nebezpečné odpady, které se
v obci třídí a ukládají zvlášť, stavební odpad a výkopovou zeminu, trávu, shrabané listí nebo
větve stromů apod.
b) Ukládat do sběrných nádob žhavý popel.
c) Odpady ukládat mimo nádoby a místa pro tyto účely určené.
d) Sběrné nádoby přeplňovat ani zhutňovat odpad v nich uložený.
e) Spalovat odpady na volných prostranstvích nebo ve spalovacích zařízeních, která nejsou pro
tyto účely určená.

Čl. 6
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují podle Katalogu odpadů
odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému zavedeného obcí na základě dohody s obcí.
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

Čl. 7
Stavební odpad
Vytříděný stavební odpad, (nesmí obsahovat azbest, dřevo, sklo, plasty, kovy, gumu), který
vznikne při činnosti fyzických osob, lze po dohodě s obcí použít na vyspravení nezpevněných
obecních komunikací.
Původce může mít tento odpad dočasně uložen na svém pozemku, avšak zabezpečen tak, aby
nedocházelo k jeho úniku do okolí a zhoršování vzhledu obce.
V případě většího množství odpadu (např. při odstraňování staveb) si fyzická osoba na své náklady
sama nebo prostřednictvím obce zajistí jeho odvoz na zařízení určené k využití nebo odstraňování
stavebního odpadu,
Čl. 8
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů upravuje samostatná vyhláška obce.

Čl. 9
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů (2).

Čl. 10
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí orgán obce.
Čl. 11
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Křetín č. 1/1998 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška vzhledem k naléhavému veřejnému zájmu, který spočívá v zajištění řádného
nakládání s komunálním odpadem, nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
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