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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DVORCE č. 3/2001
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Dvorce vydalo dne 13. 12. 2001 v souladu s ust. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon”) a v souladu s ust. § 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 (dále jen „vyhlášku“) :
Článek 1
Působnost „vyhlášky “
1) „Vyhláška“ upravuje nakládání s komunálním a stavebním odpadem, to znamená, že stanovuje systém sběru,
třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu pro všechny fyzické osoby trvale bydlící
na území obce a vlastníky rekreačních staveb, s výjimkou původců odpadů ve smyslu ust. § 4 písm. p)
„zákona”.
2) Působnost „vyhlášky“ se vztahuje ke katastrálnímu území Dvorce a Rejchartice.
3) Tato vyhláška je závazná pro právnické osoby a pro fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se na základě
písemné smlouvy s obcí zapojily do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
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 ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 „zákona“.
2) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů
vznikajících původcům odpadů ve smyslu ust. § 4 písm. p) „zákona“ (právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání).
3) Nebezpečný odpad - jsou všechny složky komunálního odpadu uvedené v „Katalogu odpadů“ jako nebezpečné
a které jsou odděleně vytříděny, nebo jakékoliv odděleně vytříděné složky komunálního odpadu, které mají
jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 „zákona“. Jedná se o odpady uvedené pod
těmito katalogovými čísly (dále jen „k. č.“): 20 01 13 Rozpouštědla; 20 01 14 Kyseliny; 20 01 15 Zásady;
20 01 17 Fotochemikálie; 20 01 19 Pesticidy; 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť; 20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky; 20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod k.č. 20 01 25; 20 01 27
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky; 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky; 20 01 31 Nepoužitelná cytostatika; 20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod k.č. 16 06
01, 16 06 02 nebo pod k.č. 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie; 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod k.č. 20 01 21 a 20 01 23
(nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie
uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.); 20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky.
4) Směsný komunální odpad - je složka komunálního odpadu (zbytkový odpad), která vznikla po vytřídění
využitelných složek komunálního odpadu (např. papír, sklo, plasty, biologicky rozložitelný odpad) a
nebezpečných složek odpadu.
5) Objemný odpad - je zbytkový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi
směsný komunální odpad, např. nábytek, koberce, sporáky, pračky atd.
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6) Využitelné složky komunálního odpadu - jsou odpady určené k dalšímu využití např. papír, plasty, sklo, kovy,
biologicky rozložitelný odpad atd.
7) Sběrná nádoba – je typizovaná nádoba o obsahu 110 l určená k odložení směsného komunálního odpadu
(„popelnice“).
8) Sběrné místo - je místo určené pro odkládání určených složek komunálního odpadu na dobu nezbytně nutnou.
9) Stavební odpad - je odpad vznikající při bouracích, výkopových či jiných stavebních pracích. Za stavební
odpad se nepovažuje odpad vzniklý v důsledku vyklizování objektů při stavební činnosti.
10) Původce odpadu - je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. 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 tedy stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad
odloží na místě určeném „vyhláškou”. Obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu.
11) Oprávněná osoba - je právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná
k nakládání s odpady podle „zákona“ nebo podle zvláštních předpisů.
Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se na území obce třídí na tyto složky :
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) kovy
e) oděvy
f) textilní materiál
g) dřevo
h) nebezpečné složky odpadu
i)

směsný komunální odpad a objemný odpad

Článek 4
Systém sběru komunálního odpadu
1) Místa určená pro ukládání jednotlivých složek komunálního odpadu jsou :
a) Sběrné nádoby pro směsný (zbytkový) komunální odpad (popelnice - obsah 110 l)
b) Sběrné místo – areál ulice Partyzánská č.p. 167, Dvorce – pro složky odpadu uvedené v článku 3 písm. a),
b), c), d), e), f), g) a h) této „vyhlášky“
c) Veřejné odpadkové koše
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d) Specializované obchody, školy a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo
jejich zpětný odběr
2) Termín a místa umístění mobilních kontejnerů na objemný odpad budou oznamovány způsobem v místě
obvyklým (místní rozhlas, místní tisk).
3) Svoz směsného (zbytkového) komunálního odpadu bude probíhat dle svozového kalendáře minimálně jednou
za čtrnáct dní a bude oznamován v místním tisku.
4) Sběrné nádoby na směsný (zbytkový) komunální odpad se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených
tak, aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady a dopravní překážky jak pro vozidla, tak i pro
chodce.
5) Stálé stanoviště sběrných nádob na směsný (zbytkový) komunální odpad určuje a na své náklady zřizuje
fyzická osoba - vlastník nemovitosti po dohodě s majitelem pozemku a obce.
Článek 5
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad bude odvezen na náklady fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné
k podnikání na řízenou skládku v Rejcharticích vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. Každý, kdo produkuje
stavební odpad je povinen oddělovat z tohoto odpadu nebezpečné složky odpadu. Na řízenou skládku
v Rejcharticích lze ukládat jen vytříděný stavební odpad bez nebezpečných složek odpadu.
Článek 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této „vyhlášky“ :
a) předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství,
b) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití dle obcí stanoveného systému, do
sběrných nádob neodkládat žhavý popel, zeminu, kameny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, stavební suť,
c) třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu na obcí určená místa, při tom jsou povinny počínat si
tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození
životního prostředí,
d) jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat pouze na místa určená touto „vyhláškou“,
e) nepřeplňovat sběrné nádoby a neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,
f) mít dostatečný počet sběrných nádob pro shromažďování směsného (zbytkového) komunálního odpadu dle
průměrné produkce minimálně 4 l na osobu a den,
g) sběrné nádoby (popelnice) umísťovat na přechodné stanoviště jen v den svozu odpadu a to tak, aby k nim měla
přístup oprávněná osoba provádějící svoz odpadu a to na komunikačně přístupném místě do vzdálenosti max.
10 m od místa možného dojezdu sběrného vozidla. Umístěním sběrných nádob nesmí vzniknout dopravní
překážka,
h) k ukládání směsného (zbytkového) komunálního odpadu využívat pouze vlastní nádobu, užívat nádoby jiných
fyzických nebo právnických osob smí pouze s jejich souhlasem,
i)

udržovat čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob, dbát řádně na uložení odpadu ve sběrných
nádobách,
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j)

jestliže z vážných důvodů nemohl být dodržen dohodnutý termín odvozu odpadu a došlo k jeho nahromadění,
musí občané ukládat odpady do jiných vhodných obalů (např. igelitové pytle) tak, aby odpad mohl být snadno
odvezen, případně přemístěn do sběrných nádob.

k) předat autovrak pouze provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

Článek 7
Kontrolní činnost
Ustanovení „vyhlášky“ kontrolují členové komise výstavby a životního prostředí a pracovníci Obecního úřadu
Dvorce.

Článek 8
Sankce
Nesplnění povinností uložených „vyhláškou“ bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů
(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 9
Ustanovení společná a závěrečná
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o ukládání tuhého komunálního odpadu pro obce Dvorce a
Bílčice ze dne 28.5. 1991 a Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 2/1998 o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem.

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška byla vyhlášena dne 14. 12. 2001.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002.

Antonín Kučera
starosta

MVDr. Miroslav Krušinský
místostarosta

Vyvěšeno dne : 14. 12. 2001
Sejmuto dne : 31. 12. 2001

