Obec Písečná
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2002
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná
vznikající na území obce Písečná
Zastupitelstvo obce Písečná se usneslo dne 21.5. 2002 vydat podle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek I
Předmět a působnost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví:
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen “systém”) vznikajících na území obce Písečná a systém nakládání se
stavebním odpadem na území obce Písečná (dále jen “obec”).
2. Vyhláška se vztahuje na:
a) fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, a rovněž na další
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci (dále jen “občané”)
b) vlastníky nebo správce budov či nemovitostí (dále jen “správci
nemovitostí”) nacházejících se na území obce, kteří mají s obcí uzavřenou
mandátní smlouvu, která se týká spolupráce při nakládání s komunálním
odpadem na území obce.
c) na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které mohou
nakládat s komunálními odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
(dále jen ,,zákon”) a kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají
systém.
Článek II.
Základní pojmy
1. Odpadem je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji
odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.
2. Komunálním 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. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím
právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona.
4. Nakládání s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
5. Skladováním odpadů se rozumí přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny,
sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
6. Odstraňování odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 4 zákona.
7. Využívání odpadu jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona.
8. Původcem 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 odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně
stane vlastníkem těchto odpadů.
9. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je
oprávněná k nakládání s odpady dle zákona nebo dle zvláštních právních předpisů.
10. Pověřená organizace je oprávněná osoba, která na základě smlouvy zajišťuje a provozuje pro obec
systém.
Článek III.
Nakládání s komunálním odpadem a s vytříděnými složkami nebezpečného odpadu
1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
S komunálním odpadem lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem, prováděcími
vyhláškami Ministerstva životního prostředí a touto obecně závaznou vyhláškou.
2. Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. pro jeho shromažďování a soustřeďování) jsou občanům
k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a. sběrné nádoby (110 litrů popelnice), které slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění
(tj.smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňský odpad, apod.)
b. kontejnery nebo pytle na tříděný odpad barevně rozlišené:
c.
- kontejnery:
zelená - sklo
pytle:
žlutá - plasty
žlutá - plasty
modrá - papír
modrá - papír
sběr nebezpečných odpadů je zajištěn prostřednictvím speciálního velkoobjemového
kontejneru, který je přistaven pověřenou organizací na vytipovaných stanovištích v obci
v předem stanovených dnech a hodinách,
d. sběrný dvůr, který provozuje pověřená organizace.
e. sběr velkoobjemových odpadů je zajištěn prostřednictvím kontejneru, který je přistaven na
vytipovaných stanovištích v obci v předem stanovených dnech
f. Odpadkové koše rozmístěné v územním obvodu obce, slouží výhradně k odkládání drobného
komunálního odpadu, jako jsou např. obaly od nanuků, bonbónů a občerstvení, slupky od
ovoce a uhašené cigaretové nedopalky.
Článek IV.

Separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu
1.Separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu je oddělený sběr složek určených
k separaci (odpad získaný sběrem) před jejich smícháním v nádobách na ostatní odpad, které je
po dotřídění možno předat k dalšímu zpracování nebo využití.
2.Na určených místech v obci jsou rozmístěny speciální barevně rozlišené nádoby na separovaný
sběr využitelných složek komunálního odpadu, do kterých jsou občané povinni ukládat pouze ty
složky odpadů, pro které příslušná nádoba určena:
 sklo do zelené nádoby
 papír do modré nádoby
 plasty a drobné plastové předměty do žluté nádoby
Pro občany bydlící v rodinných domcích je zaveden pytlový svoz pro komodity papír a plast.
3.Obsluhu a svoz těchto nádob provádí pověřená organizace. Obsluhou nádob se rozumí jejich
vyprazdňování , popř. údržba, svozem pak odvoz obsahu nádob ve stanovených intervalech tak,
aby nedocházelo k jejich přeplňování.
Článek V.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
4.Sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu se rozumí oddělený sběr těchto odpadů do
speciálních kontejnerů a nádob (odpad získaný odděleným sběrem) tak, aby nedošlo k jejich
smíchání s jinými složkami komunálního odpadu a k ohrožení zdraví obyvatel nebo životního
prostředí.
5.Na vytipovaných stanovištích v obci je pověřenou organizací v předem stanovených dnech a
hodinách přistaven velkoobjemový atestovaný kontejner, do kterého zaškolený zaměstnanec
pověřené organizace odděleně uloží občany odevzdané nebezpečné složky komunálního odpadu.
Seznam vytipovaných stanovišť, na kterých se provádí sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu, bude zveřejněn způsobem v obci obvyklým. Nebezpečný odpad lze odevzdat i na
sběrném dvoře provozovaném pověřenou organizací.
6.Zaměstnanec pověřené organizace vydává po převzetí nebezpečných složek komunálního
odpadu předávající osobě potvrzení, které slouží jako doklad o předání tohoto odpadu.
7.Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu provádí pověřená organizace. Podnikatelům,
při jejichž činnosti vznikají nebezpečné složky komunálního odpadu a kteří využívají systém
nakládání s komunálním odpadem dle této obecně závazné vyhlášky, zabezpečí pověřená
organizace nakládání s těmito nebezpečnými složkami komunálního odpadu. Nebezpečné složky
komunálního odpadu budou pověřenou organizací převzaty, roztříděny, popř. demontovány, a
bezpečně odstraněny či jiným odpovídajícím způsobem využity.
Článek VI.
Kompostování
8.Kompostováním se rozumí úprava odpadu vhodného ke kompostování a jeho využití pro
výrobu kompostu. Odpadem vhodným ke kompostování se rozumí především odpady z údržby
zeleně v zahradách.
9.Každý občan nebo podnikatel, který produkuje odpad vhodný ke kompostování a není schopen

ho sám kompostovat, je povinen tento odpad předat pověřené organizaci. Odpad vhodný ke
kompostování z údržby zeleně a zahrad, které se nacházejí na území obce a které obec vlastní a
spravuje, musí být využity ke kompostování způsobem uvedeným v odstavci 3. tohoto článku.
Způsob předávání bude dohodnut přímo s pověřenou organizací dle systému touto organizací
stanoveného.
10.Kompostování provádí pověřená organizace v kompostárně dle provozního řádu schváleného
příslušnými orgány státní správy.
11.Je přísně zakázáno spalovat odpad vhodný ke kompostování s výjimkou dřevního odpadu,
který však musí být bez jakýchkoliv příměsí.
Článek VII.
Nakládání se zbytkovým komunálním odpadem
12.Zbytkový komunální odpad, tj. komunální odpad, který již nelze dále materiálově využít, se
ukládá do popelnic o objemu 110 litrů, případně do jiných nádob předem dohodnutých
s pověřenou organizací (např. bikrany, velkoobjemové kontejnery apod.)
13.Požadavky na zvýšení či snížení počtu nádob a změnu bydliště či stanoviště je občan nebo
podnikatel povinen sdělit oprávněné osobě písemnou formou v co nejkratší době.
14.Do nádob a kontejnerů či igelitových pytlů na zbytkový komunální odpad je zakázáno ukládat:
a.nebezpečné

složky komunálního odpadu, odpad vhodný ke kompostování (vyjma
organického kuchyňského odpadu) a složky určené k separaci,
b.žhavý popel či škváru,
c.látky tekuté, těkavé, zápalné a výbušné,
d.uhynulá zvířata,
e.přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev apod.),
f.stavební odpad (suť z demolice apod.), zeminu a kameny,
g.takový odpad, který nelze přesypat, nebo který by svým složením mohl ohrozit
bezpečnost a zdraví zaměstnanců pověřené organizace či jiných osob, nebo poškodit
technické zařízení sběrového vozu.
2.Je přísně zakázáno spalovat odpad ve sběrových nádobách nebo odložený odpad vybírat či
vysypávat z popelnic o objemu 110 litrů, z kontejnerů 5 až 7 m3, z odpadkových košů nebo jiných
schválených nádob. Rovněž je přísně zakázáno odhazovat jakýkoliv komunální odpad ve
veřejném prostranství. Při porušení tohoto nařízení bude postupováno dle článku XII. této
vyhlášky.
3.Sběrné nádoby připravené k vyprázdnění je občan nebo podnikatel povinen přemístit ze stálého
stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to pouze v den
svozu a na 6. hodin ráno. V případě, že jsou nádoby vystaveny na místních komunikacích, zajistí
občan nebo podnikatel po jejich vyvezení jejich přemístění zpět na stálé stanoviště.
4.Jakékoliv uložení odpadu mimo sběrné nádoby, a to jak na stálém stanovišti, tak i na místě
svozu, se považuje za založení nepovolené skládky.
5.Svoz popelnic o objemu 110 litrů je prováděn v pravidelném intervalu jednou za 14 dnů
pověřenou organizací. Občané mohou požádat o zvýšení četnosti svozu v případě, že dosavadní
interval svozu nevyhovuje z důvodu kapacitních nebo hygienických.
6.Stanoviště nádob, tj. místo, kde budou nádoby na zbytkový odpad umístěny, určí pověřená
organizace po projednání s příslušným referentem obecního úřadu. Stanoviště musí splňovat
následující podmínky:
a.svým

vzhledem a umístěním nesmí narušovat ráz obce, zejména v obytných

zástavbách,
b.v zástavbách u rodinných a řadových domků musí být umístěno mimo veřejné
prostranství,
c.nesmí být umístěno v těsné blízkosti pod okny domů, nebo v blízkosti dětských hřišť
a parkovacích míst.
Článek VIII.
Nakládání se stavebním odpadem
b.Využití či zneškodnění stavebního odpadu (stavební sutě, betony a dřevo z demolic apod.) a
výkopové zeminy zajišťuje pro občany a podnikatele pověřená organizace. Odvoz stavebního
odpadu na skládku si zajistí fyzické a právnické osoby samy, nebo prostřednictvím pověřené
organizace po domluvě s touto organizací.
c.Termíny a s tím související okolnosti odvozu a následného využití či odstranění stavebního
odpadu si domlouvají fyzické a právnické osoby přímo s pověřenou organizací.
Článek IX.
Povinnosti fyzických osob (občanů) a právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání (podnikatelů)
d.Občané a podnikatelé jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování dle výše uvedeného systému.
e.Občané a podnikatelé jsou povinni na požádání kontrolních orgánů obce prokázat , jakým
způsobem mají zajištěno využívání a odstraňování komunálních odpadů. Občané prokáží splnění
povinností vyplývajících z této vyhlášky dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz
systému za uplynulé období. Podnikatelé prokáží splnění povinností plynoucích pro ně z této
vyhlášky písemnou smlouvou s obcí a dokladem o zaplacení služeb za likvidaci odpadů za
uplynulé období a nebo doklady o likvidaci odpadů.
f.Občané a podnikatelé jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na stanovišti sběrných nádob.
g.Podnikatelé, kteří jsou na základě smlouvy s obcí zapojeni do systému, mají možnost bezplatně
využívat veřejných prostranství v majetku obce k umístění sběrných nádob na směsný komunální
odpad.
Článek X.
Povinnosti pověřené organizace
h.Pověřená organizace provádí na území obce sběr, svoz a úpravu využitelných složek
komunálního odpadu, sběr, svoz, roztřídění a případnou demontáž nebezpečných složek
komunálního odpadu, sběr, svoz a kompostování odpadů, nakládá se stavebním odpadem sváží a
odstraňuje komunální odpady na řízené skládce.
i.Pověřená organizace je povinna:
a.organizovat

a provádět svoz odpadu dle schváleného harmonogramu (interval
svozu), který stanoví v souladu s touto vyhláškou, a zajistit využití či bezpečné odstranění
odpadu,
b.zabezpečit svoz odpadu nad rámec harmonogramu v obdobích, kdy dochází ke

zvýšené produkci odpadu (zejména v období vánočních a velikonočních svátků),
c.vyprázdnit v den svozu každou nádobu, i když je naplněna pouze zčásti, a
zkontrolovat, zda obsah nádoby byl skutečně vysypán,
d.udržovat čistotu a pořádek při odvozu odpadu ze sběrných míst.
Článek XI.
Úhrada za nakládání s komunálním odpadem
b.Poplatek za provoz systému (tzn. separovaný sběr, sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu, kompostování, svoz, ukládání a odstraňování odpadů) platí občané a správci nemovitostí
obci, která určí výši tohoto poplatku. Podnikatelé platí obci cenu za nakládání s komunálním
odpadem (tzn. za separovaný sběr, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,
kompostování, svoz, ukládání a odstraňování odpadů), která je sjednána v písemné smlouvě mezi
obcí a podnikatelským subjektem.
c.Výši poplatku stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, kterou zveřejňuje způsobem v obci
obvyklým (úřední deska, atd.)
Článek XII.
Kontrola a sankce
d.Kontrolu a dozor vykonávají pověření zaměstnanci obecního úřadu.
e.Orgány pověřené kontrolou dle této vyhlášky mohou ukládat nápravná opatření.
f.Informace o možnostech zneškodňování jednotlivých druhů odpadů je možno získat u obecního
úřadu a pověřené organizace. Nedostatky ve svozu komunálního odpadu řeší oprávněná osoba,
příp. obecní úřad.
g.Za neplnění povinnosti vyplývající z této obecně závazné vyhlášky je obec oprávněna uložit
pokutu dle zákona čís. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a dle
zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
h.Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky a práva z nich
vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení závazků vyplývajících z právních předpisů a
obecně závazných vyhlášek platných přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se řídí
dosavadními právními předpisy.
i.Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem,
stavebním a demoličním odpadem na území města Jablunkova č. 3/2000 ze dne 30. 3. 2000.
Článek XIV.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dne 30.6.2002

