Obecně závazná vyhláška obce Písečná
č. 3/2009,
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území
obce Písečná
Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném dne 5. 8 2009 usneslo vydat
podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 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“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a základní ustanovení vyhlášky
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívaní a odstraňování komunálního a stavebního odpadu na území obce Písečná
vznikajícím na území obce Písečná .
1. Vyhláška se vztahuje na fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a na další
osoby, které mají na území obce stavbu ve svém vlastnictví určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci.
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 za skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona o
odpadech.
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, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání.
3. Nebezpečný odpadem se rozumí odpad, je li:
a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise, nebo
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v seznamu složek, které činí
odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č.5 zákona o odpadech, nebo
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných
odpadů uvedeném v prováděcím předpise.
4. Nakládáním 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 o odpadech.
7. Využívání odpadu jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona o odpadech.
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 a obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
9. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněna k
podnikání, která je oprávněna k nakládaní z odpady dle zákona o odpadech.
10. Pověřená organizace je oprávněná osoba, která pro obec na základě smlouvy zajišťuje a
provozuje systém.
Článek 3
Nakládaní 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 o odpadech, prováděcími vyhláškami Ministerstva životního
prostředí a touto obecně závaznou vyhláškou.
2. Pro nakládaní s komunálním odpadem jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a
zařízení:
a) sběrné nádoby (110 litrů popelnice), které slouží k ukládaní zbytkového odpadu
po vytřídění (tj. smetí; popel; saze; nevratné obaly, které nelze vytřídit,
kuchyňský odpad, apod.),
b) kontejnery nebo pytle na tříděný odpad barevně rozlišené:
- kontejnery: zelený – sklo
žlutý - plasty
modrý – papír
- pytle: žlutý – plasty
modrý – papír,
c) sběr nebezpečných odpadů je zajištěn prostřednictvím speciálního kontejneru,
který je přistaven pověřenou organizací na vytipovaných stanovištích v obci a v
předem stanovených dnech a hodinách,
d) sběrný dvůr, který provozuje pověřená organizace
e) sběr velkoobjemových odpadů je zajištěn prostřednictvím velkoobjemového
kontejneru., který je přistaven na vytipovaných stanovištích v obci a v předem
stanovených dnech a hodinách.
3. Odpadkové koše rozmístěné na území obce slouží výhradně k odkládaní drobného
komunálního odpadu (tj. obaly od nanuků, bonbónů a žvýkaček, cigaretové
nedopalky, apod.).
Článek 4
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 barevně rozlišené kontejnery na
separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu, do kterých jsou osoby
povinné ukládat pouze ty složky odpadů, pro které je příslušná nádoba určena:
- sklo do zeleného kontejneru
- papír do modrého kontejneru
- plasty a drobné plastové předměty do žluté nádoby
Pro občany bydlících v rodinných domcích je zaveden pytlový svoz pro komodity
papír a plast.
3. Obsluhu a svoz těchto kontejnerů a pytlů provádí pověřená organizace. Obsluhou

kontejnerů se rozumí jejich vyprazdňování, popř. údržba, svozem pak odvoz obsahu
kontejnerů a pytlů ve stanovených intervalech, tak aby nedocházelo k jejich
přeplňování.
Článek 5
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu se rozumí oddělený sběr těchto
odpadů do speciálních kontejnerů a nádob, tak aby nedošlo k jejich smíchání s jinými
složkami komunálního odpadu a k ohrožení zdraví obyvatel nebo životního prostředí.
2. Na vytipovaných stanovištích v obci je pověřenou organizací v předem stanovených
dnech a hodinách přistaven speciální 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, je zveřejněn způsobem v obci obvyklým.
Nebezpečný odpad lze odevzdat i na sběrném dvoře provozovaném pověřenou
organizací.
3. Zaměstnanec pověřené organizace vydává po převzetí nebezpečných složek
komunálního odpadu předávající osobě potvrzení, které slouží jako doklad o převzetí
tohoto odpadu.
4. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu provádí pověřená organizace. Sběrem
se rozumí přistavení speciálního kontejneru, prokazatelné převzetí nebezpečného
odpadu, evidence složek nebezpečného odpadu a odvoz.
Článek 6
Kompostování
1.

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.
2. Každý občan, který produkuje odpad vhodný ke kompostování a není schopen ho sám
kompostovat, je povinen tento odpad předat pověřené organizaci na sběrném dvoře.
3. Kompostování provádí pověřená organizace v kompostárně dle provozního řádu
schváleného příslušnými orgány státní správy.
4. Je přísně zakázáno spalovat odpad vhodný ke kompostování s výjimkou dřevního odpadu,
který však musí být suchý a bez jakýchkoliv příměsí.
Článek 7
Nakládaní se zbytkovým komunálním odpadem
1. 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 obecním úřadem (např. velkoobjemové kontejnery, bikrany, apod.).
2. Požadavky na zvýšení či snížení počtu nádob a změnu bydliště či stanoviště je občan
nebo podnikatel povinen sdělit pověřenému pracovníkovi obecního úřadu písemnou
formou v co nejkratší době. Zvýšení počtu nádob schvaluje usnesením zastupitelstvo
obce.
3. Do popelnic, kontejnerů, apod. na zbytkový komunální odpad je zakázáno odkládat:
a) nebezpečné složky komunálního odpadu, odpad vhodný ke kompostování a složky
určené k separaci
b) žhavý popel

4.
5.
6.
7.

c) přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev, apod.)
d) stavební odpad, zeminu a kameny
e) takový odpad, který nelze přesypat, nebo který by svým složením mohl ohrozit
bezpečnost a zdraví zaměstnanců pověřené organizace či jiných osob.
Sběrné nádoby (popelnice) anebo pytle na separovaný odpad je občan povinen přistavit
na předem stanovené místo svozu v daný den svozu na 6. hodin ráno.
Jakékoliv uložení odpadu mimo sběrné nádoby se považuje za založení nepovolené
skládky.
Svoz popelnic o objemu 110 litrů je prováděn v pravidelném intervalu jednou za 14 dní
pověřenou organizací.
Stanoviště nádob, tj. místo, kde budou nádoby na zbytkový komunální odpad určí obecní
úřad po dohodě s pověřenou organizací.
Článek 8
Nakládaní se stavebním odpadem

1. Využití či odstranění 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 a jeho odstranění si zajistí fyzické a právnické osoby samy
nebo prostřednictvím pověřené organizace po domluvě s touto organizací a na své vlastní
náklady.
2. Termíny a s tím související okolnosti a následného využití anebo odstranění stavebního
odpadu si domlouvají fyzické a právnické osoby přímo s oprávněnou osobou.
Článek 9
Úhrada za nakládání s komunálním odpadem
1. Poplatek za provoz systému (tzn. separovaný sběr, sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu, svoz, ukládaní a odstraňování komunálních odpadů) platí občané
a vlastníci nemovitosti obci, která stanoví výši tohoto poplatku obecně závaznou
vyhláškou. Podnikatelé (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) platí obci
cenu za nakládaní s komunálním odpadem (tzn. separovaný sběr, sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu, svoz, ukládaní a odstraňování komunálních odpadů), která
je sjednána v písemné smlouvě mezi obcí a podnikatelským subjektem.
Článek 10
Kontrola a sankce
1. Kontrolu a dozor vykonává obecní úřad.
2. Informace o možnostech zneškodňování jednotlivých druhů odpadů je možno získat u
obecního úřadu a pověřené organizace. Nedostatky ve svozu komunálního odpadu řeší
obecní úřad.
3. Za neplnění povinností vyplývající z této obecně závazné vyhlášky je obec oprávněna
uložit pokutu dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
v platném znění.
Článek 11
Ustanovení zrušovací
Dnem nabytí účinnosti této Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 obce Písečná o nakládání

s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce
Písečná pozbývají platnosti předchozí Obecně závazné vyhlášky č. 2/2002 obce Písečná
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na
území obce Písečná ze dne 21. května 2002 a č. 1/2009 obce Písečná kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná ze dne 11. března
2009.
Článek 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.8.2009.

Bc. David Ćmiel
starosta

Ing. Jan Krzok
místostarosta

