OBEC Slatiny
Obecně závazná vyhláška
Obce Slatiny
č. 1/2007
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Slatiny
Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 4. 10. 2007 usnesením č.13 usneslo vydat
na základě ust. § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu s §10 písmeno d), a § 84
odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Slatiny, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Článek 2
Základní pojmy
(pro účely této vyhlášky)
a) 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 zákona o odpadech.
b) Komunálním odpadem
se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
c) S měsným komunálním odpadem (tzv. zbytkovým odpadem),
se rozumí odpad, který zůstává po vytřídění využitelných, objemných a nebezpečných složek.
Například je to popel, smetí, saze, dětské pleny apod.
d) Nakládáním s odpady
se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
e) Ambulantní svoz
je svoz zajištěný svozovým vozidlem oprávněné osoby v pravidelných intervalech a na
určených místech.
f) S vozové vozidlo
ambulantního svozu je určeno k odkládání objemných či nebezpečných odpadů a je
přistavováno na určená místa a v určenou dobu , kterou stanoví a zveřejní obec způsobem
v místě obvyklým.
g) Původcem odpadu
1)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

se rozumí 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 které 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.
h) Oprávněná osoba
je osoba pověřená na základě smlouvy s obcí k nakládání s odpady podle zákona
i) Fyzická osoba
osoba produkující komunální odpad na území obce ze své činnosti
j) S běrné nádoby
nádoby na komunální odpad v domácnostech a označené nádoby rozmístěné na území obce
oprávněnou osobou nebo obcí určené pro odkládání tříděného nebo komunálního odpadu
fyzickými osobami.
k) Tříděný odpad
složky komunálního odpadu, pro něž jsou na území obce rozmístěny speciální označené sběrné
nádoby (např. sklo, papír, plastové lahve) nebo velkoobjemové kontejnery pro velkoobjemové
složky komunálního odpadu nebo je jinak stanoven zvláštní režim jejich sběru (nebezpečné
složky komunálního odpadu)

Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem
1) Komunální odpad je každý povinen třídit a ukládat do nádob a na místa k tomuto účelu
určená.
2) Komunální odpad se třídí na následující složky:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

papír
bílé sklo
barevné sklo
plasty z domácností
plastové lahve
kartonové obaly od nápojů, tetrapaky
železné a neželezné kovy
nebezpečný odpad

Tříděný odpad- papír, plastové lahve, bílé a barevné sklo se odkládá do kontejnerů a zvonů na
stanovištích v obci. Výjimečně je možné třídit tento odpad v domácnostech do plastových pytlů
opatřených logem oprávněné osoby a nápisem určujícím druh tříděného odpadu. Tyto pytle je
možné odložit na stanovištích kontejnerů a zvonů v obci.
Plasty z domácností a obaly od nápojů tetrapak se třídí v domácnostech do plastových pytlů
opatřených logem oprávněné osoby a nápisem určujícím druh tříděného odpadu. Systém
odevzdávání těchto pytlů určí obec Slatiny
3) Sběr železných kovy, neželezných kovů organizují zpravidla jednou ročně organizace Sboru
dobrovolných hasičů ve Slatinách a v M ilíčevsi nebo je možné tento odpad odevzdat na
místech k tomuto účelu určených (sběrna - výkupna druhotných surovin).

4) Každý je povinen vytřiďovat z komunálního odpadu nebezpečný odpad a odevzdávat ho ke
zneškodnění na místo k tomu určené. Jedná se zejména o upotřebené oleje, olejové filtry,
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky,
zářivky, obaly a textil znečištěné škodlivinami, monočlánky, televizory, radia, léky,
chladničky, mrazničky. Obec organizuje 2x ročně hromadný svoz nebezpečného odpadu
5) Směsný komunální odpad (dále jen SKO):, se ukládá do sběrných nádob o objemu 60 l, 80 l,
110 l, 120 l, 240 l označených barevnou samolepkou oprávněné osoby nebo do černých
plastových pytlů označených logem oprávněné osoby.
Článek 4
S tavební odpad.
a) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
b) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
c) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat od oprávněné osoby kontejner, který
bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad
Článek 5
Místa určená pro odkládání odpadů
Místa určená pro odkládání odpadu jsou:
a) nákladní automobil pro svoz objemného odpadu a nebezpečného odpadu (ambulantní svoz
v den a hodinu a místě podle oznámení obce).
b) plastové nádoby, kontejnery a zvony na vytříděný odpad - sklo, plastové lahve, papír (barva
sběrné nádoby na bílé sklo je bílá, na barevné sklo je zelená, na plastové lahve žlutá, na papír
modrá). Rozpis stanovišť pro vytříděné sklo, papír a plasty stanoví obec Slatiny.
c) odpadkové koše - na veřejných prostranstvích, které jsou určeny pro odkládání drobného
komunálního odpadu s výjimkou nebezpečných odpadů,
d) sběrné nádoby (popelnice a plastové pytle) – sloužící k ukládání směsného komunálního
odpadu po vytřídění, přistavované ve stanovených svozových dnech na sběrná místa
dlouhodobě používaná a příslušná k místu bydliště pro tyto nádoby.

Článek 6
Povinnosti fyzických osob podle systému stanoveného obcí
Fyzické osoby jsou povinny:
a) odpad třídit podle obcí zavedeného systému na složky uvedené v čl.3 odst.2 vyhlášky,
b) vytříděné sklo, plasty a papír odkládat do označených sběrných nádob,
c) odděleně shromažďovat a třídit nebezpečné odpady a předávat je na obcí určená místa ve
stanovenou dobu (čl.5 písm.a) vyhlášky). Odložení tohoto odpadu jiným způsobem než přímo
do svozového vozidla je porušením této vyhlášky,
d) objemný odpad předávat na obcí určená místa ve stanovenou dobu (čl.5 písm.a) vyhlášky.
Odložení tohoto odpadu jiným způsobem než přímo do svozového vozidla je porušením této
vyhlášky,
e) směsný odpad po vytřídění odkládat do určených sběrných nádob (čl.5 písm.d) vyhlášky).
f) odkládat do sběrných nádob pouze ty složky odpadu, které odpovídají označení a druhu
sběrné nádoby. Užívání sběrných nádob – kontejnerů a zvonů, pro jiné složky odpadu a k
jinému účelu a jejich poškozování je porušením této vyhlášky.

g) plastový a skleněný odpad vznikající na hřbitově bude ukládán do označených sběrných
nádob, ostatní odpad ze hřbitova do kontejneru v areálu hřbitova.
Článek 7
S ankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštního zákona1.
Článek 8
Kontrolní činnost
Kontrolu povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí členové komise životního prostředí
obce Slatiny.(zastupitelstva obce Slatiny)
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
Slatiny č. 2/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 1. 1. 2002
Článek 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008

1

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
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________________________

Zdeněk Bílek
místostarosta

Jaromír Styblík
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

