VYHLÁŠKA č. 5/2006
Obecně závazná vyhláška obce Stárkov

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Stárkov, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Stárkov vydalo dne 19. 04. 2006 podle § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm a) a § 84 odst.
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví na území obce Stárkov:
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „nakládání s komunálním odpadem“),
b) systém nakládání se stavebním odpadem,
2) Tato vyhláška je závazná:pro fyzické osoby, které se zdržují na území obce (dále jen občané)
Čl. II.
Základní pojmy sloužící pro účely této vyhlášky
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 č.185/2001 Sb., o odpadech.
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.
Zejména se jedná o tyto druhy odpadů:
a) směsný komunální odpad je pro účely této vyhlášky zbytkový odpad po vytřídění využitelných,
nebezpečných a objemných složek odpadů (smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky
jídel, vyřazené drobné předměty a hmoty atp.)
b) odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty, drobné kovové předměty, bílé a tmavé sklo
atp.)
c) nebezpečné složky komunálního odpadu získané odděleným sběrem (oleje, barvy, tuky,
lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem
chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atp.)
d) objemný odpad je pro účely této vyhlášky takový komunální odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob a neobsahuje nebezpečné složky
Původcem odpadů 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 odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních
odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně
stane vlastníkem těchto odpadů.
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Oprávněná osoba je každá obcí určená osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.2)
Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti.
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování komunálního odpadu nebo k provádění
separovaného sběru:
a) popelnice a kontejnery od objemu 80 l do objemu 1 100 l,
b) kontejnery na separovaný sběr. Tyto kontejnery jsou určené pouze pro shromažďování
tříděného odpadu občanů
c) igelitové pytle označené logem oprávněné osoby,
d) odpadkové koše.
Separovaný sběr je oddělený tříděný sběr vybraných složek komunálního odpadu do vlastních
nebo označených (sklo, plasty a pod.) sběrných nádob, případně jejich odevzdávání oprávněné
osobě při ambulantním sběru.
Ambulantní sběr komunálního odpadu je takový způsob sběru vybraných složek komunálního
odpadu, při kterém oprávněná osoba odebírá od občanů nebo původců odpadů vybrané složky
odpadu. Ambulantní sběr komunálního odpadu se provádí na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do mobilních zařízení oprávněné osoby.
Osobou osamocenou se rozumí fyzická osoba, která pobírá starobní nebo invalidní důchod a nežije
s nikým ve společné domácnosti.
Svozovým obdobím je kalendářní rok.
Čl. III.
Nakládání s komunálním odpadem
1) Sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, včetně nakládání se
stavebním odpadem zajišťuje Obec Stárkov prostřednictvím oprávněné osoby.
2) Tato vyhláška stanovuje povinnost třídit následující složky komunálního odpadu (separovaný
sběr):
a) plasty (vyhrazená místa ),
b) sklo (vyhrazená místa ),
c) papír ( ambulantní sběr ),
d) textil ( ambulantní sběr ),
e) železné a neželezné kovy ( ambulantní sběr ),
f) objemný odpad ( ambulantní sběr ),
g) nebezpečný odpad ( ambulantní sběr ).
3) Pro shromažďování, skladování a třídění komunálního odpadu jsou občané a zapojení původci
odpadů povinni využívat tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) pro pravidelný svoz vlastní sběrné nádoby, které slouží k ukládání odpadu po vytřídění, tj.
smetí, popel, saze, kuchyňské odpady, znečištěné obaly organickými látkami, nevratné a
netříditelné obaly z domácnosti. Občané jsou povinni si opatřit sběrné nádoby v
dostatečném množství tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo ukládání odpadu
mimo ně. Udržovat vlastní sběrné nádoby v takovém technickém stavu umožňující jejich
bezproblémové vyprazdňování a zajišťovat legální likvidaci poškozených,
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b)

4)
5)
7)
8)

9)

pro nepravidelný doplňkový svoz igelitové pytle na jedno použití označené logem
oprávněné osoby - slouží k témuž účelu jako sběrné nádoby pouze osobám osamoceným a
občanům, kteří se v obci zdržují nepravidelně. Osoba osamocená je povinna zajistit si
dostatečné množství igelitových pytlů,
c) trvale umístěné kontejnery na tříděný odpad – sklo a plasty,
d) mobilní zařízení na tříděný ambulantní sběr papíru,
e) mobilní zařízení na ambulantní sběr objemného odpadu – slouží k odkládání komunálních
odpadů, které nelze pro jejich rozměry uložit do sběrných nádob určených pro sběr
komunálních odpadů,
f) mobilní zařízení na ambulantní sběr nebezpečného odpadu – slouží k odkládání např.
znečištěných obalových materiálů organickými a chemickými škodlivinami, olejových
filtrů, olověných akumulátorových baterií galvanických článků, monočlánků, výbojek,
zářivek, papíru a textilních materiálů znečištěných chemickými a organickými
škodlivinami, odpadních pesticidů, vyřazených léků (tyto lze odevzdávat i v lékárnách),
nádobek od sprejů, televizí, starých barev, chladniček a mrazniček,
g) trvale umístěný kontejner – sloužící k odkládání komunálních odpadů vznikajících při
údržbě hřbitova,
h) odpadkové koše rozmístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro uložení
malého množství komunálního odpadu, vzniklého běžným provozem na veřejných
prostranstvích.
Pravidelný svoz bude prováděn oprávněnou osobou 1x týdně v zimním období a 1x za 2 týdny
v letním období. Sběrné nádoby budou vyprazdňovány pravidelně, bez ohledu na to zdali jsou
maximálně naplněny.
Trvale umístěné kontejnery na separovaný odpad budou oprávněnou osobou vyváženy dle
potřeby.
Ambulantní sběr papíru bude oprávněnou osobou prováděn 1x ročně.
Ambulantní svoz vybraných složek komunálního odpadu a jednotlivá místa zastávek
ambulantních sběrů bude vždy v dostatečném časovém předstihu zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Stárkov a pomocí letákové pošty. Zde budou uvedeny termíny svozu, místa
zastávek, složky komunálního odpadu, které budou sbírány a požadavky na jejich případnou
úpravu.
Stanoviště sběrných nádob pro pravidelný svoz je na chodníku, nebo na krajnici vozovky
Čl.IV.
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů bude odkládán do vhodných sběrných nádob
nebo velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady těchto
občanů. Tímto není dotčena možnost zajistit si likvidaci tohoto odpadu vlastními prostředky
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Čl. V.
Povinnosti občanů
1) Občané jsou povinni:
a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti,
b) druhy odpadů uvedené v čl. III., odst. 2), této vyhlášky třídit, odděleně shromažďovat a
ukládat do sběrných nádob nebo na místa k tomu účelu určená,
b) odkládat odpad zbylý po vytřídění do vlastních sběrných nádob označených samolepkou
s logem oprávněné osoby.
c) zajistit si dostatečné množství sběrných nádob, aby nedocházelo k znečišťování stanovišť
sběrných nádob a k obtěžování okolí. Občanům se zakazuje vybírat, rozhazovat nebo
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d)

e)

odvážet předměty odložené ve sběrných nádobách,
udržovat stanoviště sběrných nádob průběžně ve stavu způsobilém pro manipulaci a
vyprazdňování sběrných nádob (např. v zimním období stanoviště udržovat tak, aby byla
přístupná pro obsluhu sběrného vozu). Nebude-li stanoviště takto udržováno, není
oprávněná osoba povinna svoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz provede po
odstranění závad v nejbližším pravidelném svozovém termínu,
zajistit umístění sběrných nádob na stanoviště nejdříve den přede dnem svozu a odklizení
ze sjednaného stanoviště do setmění v den svozu ( do dvorů, pod přístřešky a pod. ).
Čl. VI.
Sankce za porušení povinností stanovených touto vyhláškou

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je přestupkem ve smyslu ustanovení § 46, odst. 2,
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Za tento přestupek uloží správní orgán
občanovi ve smyslu § 46 odst. 3 zákona pokutu do výše 30. 000,- Kč.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 05. 05. 2006.

…………………
Rudolf Pernica
starosta obce

……………………….
Mgr. Zuzana Vařáková
místostarostka obce

Poznámky:
1) § 17 odst, 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
2) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ) ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 04. 2006
Sejmuto z úřední desky dne:

05. 05. 2006
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