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Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou
č. 3/2001,
kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním
odpadem
(Vyhláška o odpadech)
Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schválilo na svém 13/2001 zasedání konaném dne
12.12.2001 v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), a ve vazbě na § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I
Základní ustanovení
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém)
vznikajícím na území obce Vážany nad Litavou (dále jen obec).
(2) Tato vyhláška se vztahuje na
a) všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti vznikají odpady a na které
se nevztahují povinnosti původce odpadu,
b) fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů a právnické osoby, které
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z
činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, a které uzavřely s
obcí písemnou smlouvu o nakládání s tímto odpadem.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanoveny tyto
základní pojmy:
(1) Komunální odpad (dále jen KO) je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
(2) Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti, jež jsou v
Katalogu odpadů1) takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi
sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina,
izolační materiály, směsný a demoliční odpad).
(3) Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem
nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. lednice, sporáky, koberce, nábytek a jeho části,
tabulové sklo, různé přístroje a zařízení a další).
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(4) Využitelné složky KO jsou odpady určené k recyklaci (např. papír, sklo, plasty, kovy a
další).
(5) Nebezpečné složky KO jsou odpady, které vykazují jednu nebo více nebezpečných
vlastností2) (např. léky, použité injekční jehly a stříkačky z domácností, suché baterie,
akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně obalů, zářivky, látky neznámého
složení a další).
(6) Zbytkový odpad je složka KO, která zbývá po vytřídění využitelných složek,
nebezpečných složek a objemného odpadu.
(7) Svozová společnost je oprávněná osoba3), se kterou obec uzavřela písemnou smlouvu k
nakládání s komunálními odpady na území obce.
(8) Nemovitost je bytový a rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba
pro individuální rekreaci, včetně přilehlých pozemků ve vlastnictví majitele nemovitosti.
(9) Sběrná nádoba je shromažďovací prostředek určený ke krátkodobému odložení složek
KO do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner. Za sběrnou nádobu
se také považuje plastový pytel distribuovaný a pro tento účel označený obcí nebo jí
pověřeným subjektem.
(10) Dostatečný objem sběrných nádob na zbytkový odpad je takový vnitřní objem sběrné
nádoby (nádob), který při dané frekvenci svozu a daném počtu osob užívajících nemovitost
umožňuje uložit veškerý zbytkový odpad, vznikající při činnosti fyzických osob v objektu, do
nádoby (nádob).
(11) Stálé stanoviště je vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění sběrných
nádob, oddělený od veřejného prostranství (pokud to dispoziční možnosti objektu dovolují)
tak, aby byly sběrné nádoby nepřetržitě přístupné pro fyzické osoby užívající objekty, pro
které jsou sběrné nádoby určeny.
(12) Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob tak, aby byly
volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost od krajnice vozovky k místu
přistavení nádob je max. 15 m. Tímto místem může být i stálé stanoviště.
(13) Sběrné místo je stanoviště sběrných nádob na veřejně přístupném místě, které slouží pro
odkládání využitelných složek KO.
(14) Stanoviště velkoobjemových kontejnerů je místo určené (ve shodě s příslušnými
hygienickými požadavky, stavebním zákonem, předpisy na ochranu kvality podzemních vod,
pravidly bezpečnosti silničního provozu a ostatními platnými předpisy) k dočasnému umístění
kontejnerů pro odkládání objemných odpadů.
(15) Sběrné středisko odpadů je vyhrazený, stavebně a technicky vybavený prostor pro
odkládání využitelných a nebezpečných složek KO, objemného a stavebního odpadu.

Část II
Čl. 1
Komunální odpad
Obec se stává původcem KO v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu
určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Právnické osoby a fyzické osoby
podnikající podle zvláštních předpisů, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů
jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, mohou využít systému na základě písemné smlouvy o nakládání s tímto
odpadem, kterou uzavřely s obcí.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí následovně:
a) využitelné složky (např. papír, sklo, plasty, kovy)
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b) nebezpečné složky (např. léky, použité injekční stříkačky a jehly z domácností, suché
baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně obalů, zářivky, látky
neznámého složení a další)
c) objemný odpad
d) zbytkový odpad
Čl. 3
Shromažďování komunálního odpadu
(1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) využitelné složky KO třídit a odděleně odkládat do sběrných nádob, které jsou k tomu účelu
určeny a označeny nápisem a barevným rozlišením buď celé sběrné nádoby, nebo jejího víka:
zelená - barevné sklo
žlutá - plasty
bez bar. rozlišení - zbytkový odpad
b) nebezpečné složky KO předávat mobilní sběrné stanici,
c) zbytkový odpad odkládat do určených nádob; minimální objem sběrné nádoby je 60 l;
minimální frekvence svozu je 14 dní,
d) objemný odpad odkládat do speciálních kontejnerů, které jsou umístěny ve sběrném
středisku, případně na stanovištích velkoobjemových kontejnerů ve sběrových dnech.
(2) Není dovoleno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby,
b) odkládat do sběrných nádob pro zbytkový odpad žhavý popel, stavební odpad, kamení,
vánoční stromky vcelku, uhynulá zvířata apod.
c) odkládat do sběrných nádob pro zbytkový odpad odpad, který má nebezpečné vlastnosti
(např. baterie, akumulátory, zářivky, léky, biologický materiál, chemikálie, nádoby se zbytky
motorových olejů atp.),
d) udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob, nebo jej zapalovat,
e) využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k odkládání určených odpadů,
f) sběrné nádoby přeplňovat, poškozovat je, kreslit na ně či vylepovat plakáty,
g) do nádob pro využitelné složky odpadů odkládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou
určeny,
h) spalovat odpady na otevřeném prostranství nebo v tepelných zdrojích4), které nejsou přímo
určené ke spalování odpadů, vylévat chemikálie, oleje a zbytky potravin do kanalizačního
odpadového systému nebo odstraňovat odpady jiným neschváleným způsobem.
Čl. 4
Místa určená k odkládání komunálního odpadu
(1) Místa určená pro odkládání komunálního odpadu5) jsou:
a) sběrné nádoby pro využitelné složky KO, které jsou umístěny na sběrných místech, a ve
sběrném středisku odpadů
b) sběrné nádoby pro zbytkový odpad, které jsou umístěny na stálých stanovištích,
c) sběrné nádoby pro nebezpečné složky KO, které jsou součástí speciálního sběrného vozidla,
d) sběrné nádoby nebo kontejnery pro objemný odpad, které jsou umístěny ve sběrném
středisku odpadů a na stanovištích velkoobjemových kontejnerů,
e) lékárna ve Slavkově u Brna, specializované obchody, pokud je v nich organizován sběr
nebo zpětný odběr určitých složek KO.

file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\intimation\odpadyvazany.html

15.1.2009

Stránka č. 4 z 6

odpady Važany v roce 2001

Čl. 5
Sběr a přeprava komunálních odpadů
(1) Svoz využitelných a zbytkových složek KO provádí svozová společnost.
(2) Sběr a přepravu objemného odpadu a stavebního odpadu ze sběrného střediska odpadů a ze
stanovišť velkoobjemových kontejnerů zajišťuje obec prostřednictvím svozové společnosti.
(3) Sběr a přepravu nebezpečných složek KO provádí formou zastávkového sběru svozová
společnost. Sběrové dny jsou zveřejňovány obecním úřadem formou oznámení na úřední
desce.
(4) Obcí pověřená svozová společnost stanoví počet sběrných nádob a frekvenci svozu tak,
aby nedocházelo k přeplňování nádob nebo odkládání KO mimo ně. Pro stanovení počtu
sběrných nádob se vychází z průměrné produkce odpadu 4 l/osobu/den.
Čl. 6
Povinnosti vlastníka nemovitosti
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo
užívání:
a. zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na zbytkový odpad;
b. umístí sběrné nádoby na zbytkový odpad v nemovitosti. Nelze-li umístit tyto nádoby v
nemovitosti, nesmí být jejich umístění mimo nemovitost v rozporu se zvláštními
předpisy6);
c. určí v dohodě se svozovou společností svozové a stálé stanoviště sběrných nádob a
zajistí bezpečný přístup ke sběrným nádobám. V případě, že nedojde k dohodě, určí
stálé stanoviště sběrných nádob na žádost vlastníka nemovitosti obec;
d. udržuje čistotu na stálém stanovišti sběrných nádob;
e. zabezpečuje v dohodnutý den svozu přistavení nádob na svozové stanoviště.
Čl. 7
Povinnosti svozové společnosti
Pro zabezpečení přepravy, využívání a odstraňování KO má svozová společnost povinnost:
a. provádět pravidelný svoz zbytkového odpadu v dohodnutých termínech,
b. provést náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla nebo
nesjízdnosti vozovky, a to nejpozději následující den, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti,
c. pořídit, rozmístit a označit sběrné nádoby vlastním logem, adresou, telefonním číslem a
názvem druhu ukládaného odpadu,
d. provést minimálně jednou za rok vymytí a dezinfekci sběrných nádob pro zbytkový
odpad,
e. kontrolovat technický stav sběrných nádob, provádět jejich opravy, výměny nebo
doplnění,
f. zajistit, aby při svozu a dalším nakládání nedošlo ke smíchání vytříděných složek KO,
g. zajistit, aby při svozu nedošlo k úniku odpadu; v případě znečištění pozemní
komunikace při manipulaci se sběrnou nádobou nebo při svozu toto znečištění
neprodleně odstranit,
h. zcela vyprazdňovat sběrné nádoby a vracet je na svozové stanoviště.
Čl. 8
Využívání a odstraňování komunálních odpadů
(1) Komunální odpad je využíván a odstraňován v následující posloupnosti metod:
a. vytřídění a využití využitelných složek,
b. vytřídění nebezpečných složek KO a jejich odstranění ve speciálním zařízení
c. odstranění ostatních složek odpadu na povolených skládkách.

file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\intimation\odpadyvazany.html

15.1.2009

Stránka č. 5 z 6

odpady Važany v roce 2001

(2) Svozová společnost je povinna předat využitelné složky KO k dotřídění v třídícím zařízení
nebo k materiálovému využití osobám oprávněným k této činnosti.
(3) Nebezpečné složky KO je svozová společnost povinna předat specializovaným zařízením
určeným k odstraňování těchto odpadů.
(4) Zbytkový odpad a objemný odpad je svozová společnost povinna předat k odstranění na
řízenou skládku odpadů.
Čl. 9
Poplatek za odpady
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování KO a
způsob jeho vybírání stanovuje obec zvláštním předpisem7).
(2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které na základě písemné
smlouvy s obcí využívají systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, stanovený obcí, platí
obci cenu sjednanou dohodou.

Část III
Čl. 1
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební nebo demoliční činnosti fyzických
osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání je původce povinen:
a) třídit na složky:
1. využitelné (např. suť, beton, cihly apod.) a ty nabídnout k využití provozovateli zařízení
na recyklaci/znovuzískání ostatních anorganických materiálů,
2. nerecyklovatelné a ty odstranit na povolených skládkách.
b) ukládat do rozměrově vhodných kontejnerů, pokud tento odpad není přímo nakládán a
vyvážen z místa vzniku k jeho využití nebo odstranění. Umístění kontejnerů nesmí být v
rozporu se zvláštními právními předpisy6).
(2) Při nakládání se stavebním odpadem nesmí docházet k nepříznivému dopadu na životní
prostředí.
(3) Původce může za úplatu odložit stavební odpad ve sběrném středisku odpadů.

Část IV
Kontroly
Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí: a) obec, b) další oprávněné kontrolní
orgány.

Část V
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů8).

Část VI
Závěrečná ustanovení
Čl. 1
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Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška obce Vážany nad Litavou o nakládání s
komunálním a se stavebním odpadem ze dne 6.1.1998.
Čl. 2
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002.

v.r.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

v.r.
Milan Zitta
místostarosta obce

Vyvěšeno: 13.12 2001
Sňato: 2.1. 2002

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. ???/2001, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví
další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
2) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, příloha č. 2
3) Např. 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., o vodách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů;
4) Např. zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 389/1991 Sb., o
státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění, ve znění pozdějších předpisů;
5) § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
6) Např. zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
7 ) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška obce
Vážany nad Litavou č. 4/2001 o poplatku za odpady
8 ) Např. §57 a §58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů
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