OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC
ČÍSLO 6
o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních
a stavebních odpadů vznikajících na území obce Byzhradec
Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 25.3.1998 vydat podle § 9 odst. 1
zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, (dále jen “zákon”) a v souladu s ustanovením § 14
odst. 1, § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. I - Předmět a působnost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
a fyzických nebo právnických osob při nakládání se stavebním odpadem na území obce
Byzhradec.
(2) Dále vyhláška stanoví pravomoce a povinnosti obce v oblasti nakládání s odpady.

Čl. II. - Základní pojmy
(1) Za fyzické osoby se pro potřebu této vyhlášky považují všechny osoby, které mají na
území obce trvalý nebo přechodný pobyt, rekreační pobyt, bydlí v podnájmu nebo jinak
pobývají na území obce.
(2) Za právnické osoby se pro potřebu této vyhlášky považují všechny právnické osoby, které
mají na území obce v souladu s platnými předpisy sídlo nebo zřízenou provozovnu nebo zde
jinak vykonávají svoji činnost.
(3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnostech fyzických
osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání (provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost dle
zvláštních předpisů). Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných
komunikací a při údržbě veřejné zeleně.
(4) Stavební odpad je odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických nebo
právnických osob v souvislosti s opravami, přestavbami a jinými stavebními pracemi na
majetku těchto osob.
(5) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, třídění, výkup, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
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ČÁST DRUHÁ
SHROMAŽĎOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ, SVOZ, ODVOZ, VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Čl. III. - Nakládání s komunálním odpadem
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a
a) předávat k využití a zneškodnění dle dále uvedeného systému shromažďování, třídění,
svozu, odvozu a zneškodňování nebo
b) předávat k využití a zneškodňování jiným subjektům majícím povolení k provozování
podnikatelské činnosti v oboru nakládání s odpady nebo
c) využívat pro vlastní potřebu popř. zneškodňovat ve vlastní režii v souladu s platnými
předpisy.

ČL. IV - Systém shromažďování, třídění, svozu a odvozu komunálního odpadu
(1) Komunální odpad po roztřídění bude ukládám a předáván k využití a zneškodnění do
nádob a na místa, která splňují technické parametry na ně kladené a odpovídající používané
svozové technice. Fyzické soby jsou povinny
a) třídit a ukládat plasty (bez zbytků původního popř. druhotného obsahu a zejména bez
zbytků nebezpečných složek komunálních odpadů uvedených ve vyhlášce č.337/1997 Sb.,
katalog odpadů, v platném znění, dále jen “katalog”) do velkoobjemového kontejneru
umístěného obecním úřadem v obci na místě veřejně přístupném a označeném nápisem
“PLASTY”.
b) třídit a ukládat sklo (bez zbytků původního popř. druhotného obsahu a zejména bez zbytků
nebezpečných složek komunálních odpadů uvedených v katalogu) do velkoobjemového
kontejneru umístěného obecním úřadem v obci na místě veřejně přístupném a označeném
nápisem “SKLO”.
c) třídit a odkládat železné kovy k využití a zneškodnění při pravidelných svozech
d) odpady označené v katalogu jako nebezpečné složky komunálních odpadů (např. oleje,
tuky, barvy, lepidla, fotochemikálie, pesticidy, baterie, akumulátory, mrazničky a chladničky,
zářivky apod.) odkládat k využití a zneškodnění při pravidelných svozech.
e) ostatní komunální odpad (popel a materiály zde neuvedené) mimo odpadu vznikajícího při
čištění a udržování veřejných komunikací a prostor a při údržbě zeleně v zahradách a kalů ze
septiků a žump ukládat do vlastních nádob o obsahu 110 l nebo do plastových pytlů dodaných
za úplatu obcí
f) komunální odpad vznikající při udržování veřejných komunikací a prostor, při údržbě
zeleně v zahradách a kaly ze septiků a žump ukládat a zneškodňovat na základě dohody s
obcí, která určí dobu, místo a způsob zneškodnění.
(2) Odvoz komunálního odpadů z velkoobjemových kontejnerů bude prováděn v
nepravidelných svozech dle potřeb (naplnění kontejnerů)
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(3) Pravidelné svozy komunálních odpadů uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) budou
prováděny 1-4 krát ročně formou organizovaného sběru, který bude včas vyhlášen formou
obvyklou.
(4) Svoz ostatního komunálního odpadu uvedeného v odst. 1 písm. e) bude prováděn na
základě písemné smlouvy uzavřené mezí fyzickou osobou a obcí Byzhradec.
ČL. V - Předávání komunálních odpadů k využití a zneškodňování jiným subjektům
majícím povolení k provozování podnikatelské činnosti v oboru nakládání s odpady
Fyzická osoba, která se nezapojí do systému nakládání s komunálním odpadem dle čl. IV této
vyhlášky může na vlastní náklady nakládat s odpadem tak, že jej přenechá k využití a
zneškodnění těm subjektům, které mají k takovéto činnosti povolení dle zvláštních předpisů.

Čl. VI. - Využití komunálních odpadů pro vlastní potřebu popř. zneškodňovat ve vlastní
režii v souladu s platnými předpisy.
Využití komunálního odpadu pro vlastní potřebu a jeho zneškodňování je možné jen v
případě využití a zneškodňování biologicky odbouratelných komunálních odpadů jako je
např. kompostovatelný odpad, odpad vznikající při údržbě zeleně a kaly ze septiků a žump. V
tomto případě je třeba postupovat zvláště opatrně a v souladu s platnými předpisy, zejména
předpisy týkající se životního prostředí, občanského soužití, nedotknutelnosti cizího majetku
apod.

ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD

Čl. VII. - Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý na území obce při činnosti fyzických nebo právnických osob v
souvislosti s opravami, přestavbami a jinými stavebními pracemi na majetku těchto osob lze
na území obce shromažďovat, ukládat a likvidovat jen na základě dohody s touto obcí. Při
uzavírání dohody, která bude mít písemnou formu, bude posuzována zejména ekologická
nezávadnost odpadu a možnost jeho využití pro potřeby obce.
(2) V případě, že nedojde k uzavření dohody dle odst. 1, mají osoby produkující stavební
odpad povinnost uložit jej a zneškodnit v souladu s platnými předpisy.

ČÁST ČTVRTÁ
BEZPEČNOST, HYGIENA A POŘÁDEK

Čl. VIII. - Základní povinnosti při nakládání s odpadem
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(1) Odpad musí být do odpadových nádob ukládán tak, aby nedocházelo ke znečišťování
okolí, zejména stanovišť nádob a přístupových cest.
(2) Při nakládání s odpady je třeba dbát opatrnosti zejména ve vztahu k životnímu prostředí a
občanskoprávním vztahům.

Čl. IX. - Zakázané způsoby nakládání s odpadem
(1) Ukládat odpad mimo nádoby a místa určená touto vyhláškou je zakázáno.
(2) Užívání odpadkových nádob k jiným účelům nebo k ukládání odpadů, které se v souladu s
čl. I odst. 3) za odpad nepovažují, je zakázáno.

ČÁST PÁTÁ
ÚHRADA ZA SVOZ, TŘÍDĚNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO A
STAVEBNÍHO ODPADU

Čl. X. - Úhrady nákladů
(1) Náklady na svoz, třídění a zneškodňování odpadů uvedených v čl. IV. odst. 1 a) (plasty)
je hrazen z prostředků obce a fyzické soby jej nehradí.
(2) Náklady na svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu uvedeného v čl. IV. odst. 1
b) a c) (sklo a kovy) je hrazena z prostředků osoby, která bude provádět svoz tohoto
komunálního odpadu.
(3) Náklady na svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu uvedeného v čl. IV odst.
1 d), e) a f) (nebezpečný odpad, nerozlišený odpad v nádobách a pytlích a odpad) jsou
povinni hradit v souladu s ustanovením § 10 odst. 2) zákona fyzické osoby obci.
(4) Náklady na ukládání stavebního (čl. VII. odst. 1) jsou povinny hradit
ustanovením § 10 odst. 2) zákona fyzické osoby obci.

v souladu s

(5) V případech, kdy fyzická osoba bude s komunálními odpady nakládat dle čl. V.,VI. a VII.
odst. 2), hradí veškeré náklady s tím spojené sama.

Čl. XI. - Stanovení cen, provádění úhrad
(1) Všechny ceny budou stanoveny dohodou v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č.
526/1990 Sb. o cenách, (dále jen zák. č. . 526/90 Sb.). Základem pro stanovení ceny budou
ceny, jenž bude hradit obec osobě, která získá souhlas k podnikání v oblasti nakládání s
komunálním odpadem v obci.
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(2) V případech ukládání stavebního odpadu a odpadu uvedeného v čl. IV. odst. 1 f), jehož
odvoz a zneškodnění bude zajišťovat obec bude cena stanovena v souladu s v souladu se zák.
č. 526/90 Sb. Základ pro stanovení ceny uvedený v odst. 1 se použije přiměřeně.
(3) Úhrady nákladů jsou fyzické osoby povinni provést na základě předloženého vyúčtování
provedeného obcí. Forma úhrady bude určena uzavřenou smlouvou mezi původcem odpadu a
obcí.
(4) Sankce za opožděné platby blíže upraví smlouva uzavřená mezi obcí a fyzickými
osobami.
ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XII. - Prokazování nakládání s odpadem
(1) Fyzické osoby jsou povinny v souladu s § 9 odst. 2 zákona vždy do 31.1. následujícího
roku předložit obecnímu úřadu doklady, ze kterých bude patrno, jak naložili s komunálním
popř. stavebním odpadem. Tato povinnost předkládat doklady se nevztahuje na odpad, který
bude likvidován v souladu s čl. IV. a čl. VII. odst. 1) této vyhlášky.
(2) Doklad, kterým se prokazuje nakládání s odpady, bude v případě komunálního odpadu
uvedeného v čl. V. doklad s uvedením původce odpadu - příjmením a jménem fyzické osoby,
obchodním jménem a rodným číslem fyzické nebo ičem právnické osoby, která převzala
odpad ke zneškodnění, množství odpadu v měrných jednotkách, identifikaci odpadu, datum a
podpis osoby přebírající odpad od původce.
(3) Doklad, kterým bude prokazováno nakládání s komunálním odpadem dle čl. VI. této
vyhlášky může mít formu čestného prohlášení osoby, která odpad využila pro svoji potřebu. I
na tomto dokladu bude uveden původce odpadu, identifikace odpadu, množství odpadu,
datum a způsob likvidace odpadu.
(4) Způsob nakládání se stavebním odpadem prokáží fyzické osoby shodně s odst. 2) a 3).
Čl. XIII. - Zapojení podnikatelských a jiných subjektů
Fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost a ostatní právnické osoby, při
jejichž činnosti vzniká odpad, zařazený podle katalogu jako odpad komunální, mohou využít
systému nakládání s odpady, stanovený touto vyhláškou , na základě písemné dohody s obcí.
V tom případě se na ně vztahují veškerá práva a povinnosti vyplývající z této vyhlášky.
Čl. XIV. - Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním nebo stavebním odpadem bude postihováno
podle obecně závazných právních předpisů, zákona a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. XV. - Účinnost
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(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy byla sejmuta z úřední
desky obce Byzhradec.
(2) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Byzhradec č. 2,
shromažďování tuhých komunálních odpadů.
V Byzhradci 25.3.1998

..............................
Josef Kubec
starosta

Vyhláška vyvěšena dne 26.3.1998
Vyhláška sejmuta dne ........................

..............................
Miloš Novotný
zástupce starosty

