OBECN

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

M STA LUHA OVICE
. 1/2001
O nakládání s komunálním odpadem
Zastupitelstvo m sta v Luha ovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s
ustanovením § 17 odst. 2 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších
zákon ( dále jen zákon o odpadech ) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení) tuto obecn závaznou vyhlášku:
lánek 1
Závaznost vyhlášky
(1) Tato vyhláška eší systém nakládání s komunálním odpadem vzniklým na území m sta
Luha ovice, tj. k.ú. Luha ovice, Kladná-Žilín, Polichno, etechov (dále jen "m sto").
(2) Tato vyhláška se vztahuje na:
a) všechny fyzické osoby, které mají na území m sta trvalý pobyt nebo se na území m sta
zdržují, anebo které mají ve vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, (dále jen
"ob any"),
b) ty právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání, které jsou na území m sta
p vodci odpad (dále jen "p vodci odpad "), za azeného podle Katalogu odpad jako
odpad podobný komunálnímu a uzav ely s m stem písemnou smlouvu o nakládání s tímto
odpadem.1 Zapojení do systému je nezbavuje povinností upravených zvláštními právními
p edpisy,
c) na oprávn né osoby, které nakládají s komunálním odpadem na území m sta.
lánek 2
Základní pojmy
(1) Odpad je každá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a p ísluší do n které ze skupin odpad uvedených v p íloze . 1 k zákonu o odpadech.2
__________________________________________
1 - § 17 odst. 5 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
2 - § 3 odst. 1 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
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(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území m sta p i innosti fyzických
osob, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných
k podnikání.3
(3) Nakládání s odpady je jejich shromaž ování, soust e ování, sb r, výkup, t íd ní,
p eprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstra ování.4
(4) P vodcem odpad je právnická osoba, p i jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávn ná k podnikání, p i jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální
odpady vznikající na území m sta, které mají p vod v innosti fyzických osob, na n ž se
nevztahují povinnosti p vodce, se za p vodce odpad považuje m sto. M sto se stává
p vodcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na míst k tomu
ur eném. M sto se sou asn stane vlastníkem t chto odpad .5
(5) Nebezpe ný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných odpad uvedeném v
provád cím právním p edpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze . 2 k zákonu o odpadech.6
(6) Sm sný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vyt íd ní
nebezpe ného a využitelného odpadu (odpadu ur eného k dalšímu využití jako nap . papír,
sklo atd.).
(7) Objemný odpad je odpad, který vzhledem ke svým rozm r m nebo hmotnosti nelze
odkládat do b žných sb rných nádob spole n s ostatním komunálním odpadem.
(8) Využívání odpadu jsou innosti uvedené v p íloze .3 k zákonu o odpadech.7
(9) Svozem komunálního odpadu jsou všechny innosti spojené s p ekládáním složek
komunálního odpadu ze sb rných nádob do svozového vozidla a jejich p eprava na místo
ur ené k dalšímu nakládání s odpady.
(10) Pravidelný mobilní sb r nebezpe ných odpad je sb r zajišt ný v pravidelných
intervalech na ur ených zastávkách, prost ednictvím speciálního sb rného vozidla osobou
oprávn nou, se kterou má m sto smlouvu.
(11) Sb rné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice - 110 l, 120 l, 240 l), kontejnery
( 1 100 l), velkokapacitní kontejnery, speciální kontejnery pro mobilní svoz nebezpe ných
složek komunálního odpadu, nádoby na sb r odpadu z ve ejných prostranství ur ené ke
shromaž ování komunálního odpadu do doby jeho svozu.
(12) Dostate ný objem sb rných nádob je takový vnit ní objem sb rných nádob, který p i
dané etnosti svozu odpadu umož uje uložit veškerý sm sný komunální odpad vznikající p i
provozu domácnosti v objektu do sb rné nádoby.
(13) Sb rné st edisko odpad je místo ur ené pro odkládání vyt íd ných složek komunálního
odpadu, event. jejich krátkodobé skladování. Sb rné st edisko je p ístupné v provozní dob a
za podmínek stanovených provozním ádem.
_____________________________________________________________________________________
3 - § 4 písm. b) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
4 - § 4 písm. d) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
5 - § 4 písm. p) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
6 - § 4 písm. a) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
7 - § 4 písm. l) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
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(14) Oprávn ná osoba je každá osoba, která je oprávn na k nakládání s odpady podle zákona
o odpadech8 nebo podle zvláštních p edpis .9
lánek 3
Vlastnictví komunálního odpadu
V okamžiku, kdy fyzická osoba komunální odpad nebo jeho složky odloží na míst k tomu
ur eném, stává se vlastníkem komunálního odpadu m sto.
lánek 4
Nakládání s komunálním odpadem
(1) Komunální odpad se t ídí na složky podle následujícího systému:
a) sklo
b) papír
c) plasty
d) nebezpe né složky komunálního odpadu
e) železný šrot a ostatní kovy
f) sm sný komunální odpad
(2) Zp sob odkládání komunálního odpadu:
a) Sb rné nádoby o objemu 110 l, 120 l, 240 l (popelnice) a 1100 l ( kontejnery ), které
slouží k ukládání vyt íd ného skla, papíru a sm sného komunálního odpadu,
b) velkokapacitní kontejnery, které slouží k ukládání komunálního odpadu vznikajícího v
areálu h bitova nebo pro odpad, kde jeho skladba, druh a charakter nedovolují jeho
ukládání do popelnic a kontejner (objemn jší složky komunálního odpadu),
c) pytle , které slouží k ukládání vyt íd ných složek komunálního odpadu,
d) sb rné st edisko odpad , jehož provozovatel odebírá vyt íd né složky komunálního
odpadu. Seznam a podmínky výkupu je provozovatel povinen zve ejnit,
e) speciální kontejnery ur ené pro mobilní svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu.

___________________________________________________________________________
8 - § 4 písm. r) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
9 - nap . zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 138/1973 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákon . 309/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
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(3) Do sb rných nádob a kontejner ur ených k ukládání sm sného komunálního odpadu je
zakázáno odkládat:
a) nebezpe né složky komunálního odpadu,
b) žhavý popel,
c) tekutý odpad,
d) uhynulá zví ata nebo jejich ásti, p ípadn biologický odpad z chovu domácího zví ectva,
e) zemina
f) stavební su .
(4) Dále se zakazuje:
a) odkládat odpady mimo místa ur ená k odkládání odpadu /mimo sb rné nádoby/ a
zp sobem jiným než je uvedeno v odst. 2 tohoto lánku,
b) ukládat komunální odpad vznikající v domácnosti i p i podnikatelské
odpadkových koš rozmíst ných na ve ejných prostranstvích.

innosti do

c) zhut ovat nebo zapalovat odpad odložený do sb rných nádob nebo kontejner ,
d) poškozovat sb rné nádoby a používat je k vylepování plakát i graffiti, nebo užívat
sb rné nádoby k jiným ú el m, než ke shromaž ování komunálního odpadu,
e) pálení odpad na otev eném ohni a topeništích, která nejsou p ímo ur ena ke spalování
odpad .
lánek 5
Povinnosti ob an
(1) Ob ané jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu ur ených , a to ode dne
nabytí ú innosti této vyhlášky. dále komunální odpad odd len shromaž ovat, t ídit a
p edávat k využití a odstra ování podle výše uvedeného systému, pokud odpad sami nevyužijí
v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními p edpisy.10
(2) Ob ané využijí pro odkládání komunálního odpadu stávající jednotné sb rné nádoby o
objemu 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery, velkokapacitní kontejnery a p ípadn pytle.
a) sb rné nádoby na sm sný komunální odpad si ob ané po izují na vlastní náklady a tyto
jsou jejich majetkem,
b) velkokapacitní kontejnery, sb rné nádoby, p ípadn pytle na sklo, papír a plasty po izuje
a rozmís uje m sto na své náklady.

10 - § 17 odst. 4 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
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(3) Majitelé i správci nemovitostí jsou povinni zajistit dopravení sb rné nádoby k místní
komunikaci tak, aby mohly být vysypány do svozového vozu a následn je v den svozu
odstranit z ulice, chodníku i ve ejného prostranství, aby nep ekážely chodc m nebo
vozidl m. Dále jsou povinni zajistit úklid a p ístup ke sb rným nádobám tak, aby bylo možno
realizovat svoz komunálního odpadu.
Majitelé i správci dom jsou povinni zajistit po et nádob na sm sný odpad v
dostate ném objemu, a to v návaznosti na množství vyprodukovaného odpadu.
lánek 6
Povinnosti p vodc odpad zapojených do systému m sta
(1) P vodci odpad , kte í produkují odpad za azený podle Katalogu odpad jako podobný
komunálnímu z innosti právnických osob a fyzických osob oprávn ných k podnikání, mohou
využít systému sb ru, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu stanoveného
touto vyhláškou, a to na základ písemné smlouvy s m stem uzav ené prost ednictvím
oprávn né osoby zmocn né m stem.11
(2) P vodci odpad , kte í využívají systém nakládání s komunálním odpadem stanoveným
touto vyhláškou, jsou povinni ode dne ú innosti vyhlášky komunální odpad odd len
shromaž ovat a t ídit.
Nebezpe né složky komunálního odpadu jsou povinni t ídit, p edávat je k využití a
odstran ní oprávn né osob sami, pokud neprokáží, že tento odpad využili sami nebo
odstranili v souladu se zákonem.
lánek 7
Stálé stanovišt sb rných nádob
(1) Sb rné nádoby se umis ují na stálých stanovištích pro n vyhrazených tak, aby
nezp sobovaly hygienické a estetické závady, byly dob e p ístupné pro jejich napl ování,
vyprazd ování a odvoz.
(2) Stálé stanovišt sb rných nádob ur uje jejich vlastník po dohod s vlastníkem nebo
uživatelem objektu a vlastníkem pozemku. Je-li komunální odpad odvážen oprávn nou
osobou, též po dohod s ní.
(3) V p ípad , že stálé stanovišt sb rných nádob není dob e p ístupné pro nakládku do
sb rného vozu, je vlastník nebo uživatel objektu povinen zajistit v den svozu dopravení
sb rné nádoby k místu nakládky. Na tomto míst ji ponechat po dobu nezbytn nutnou k
vyprázdn ní sb rné nádoby a poté zabezpe it její vrácení na stálé stanovišt .
(4) Vlastník nebo uživatel objektu je povinen udržovat po ádek na stálém stanovišti sb rných
nádob.
_______________________________________________________________
11 - § 17 odst. 5 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech
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(5) Dojde-li ke zne išt ní p ístupových cest, nebo stanovišt sb rných nádob, je povinen toto
zne išt ní odstranit ten, kdo ho zp sobil.
(6) Kontejnery je nutné umístit na zpevn ná místa pro usnadn ní manipulace s nimi.
lánek 8
Svoz komunálního odpadu
(1) Svoz komunálního odpadu zajiš uje oprávn ná osoba, a to ve lh tách dohodnutých mezi
ní a m stem.
(2) Svoz odpad nesmí ohrožovat bezpe nost silni ního provozu, za což odpovídá oprávn ná
osoba.
(3) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na svoz komunálního odpadu, který si p vodce odpad
zajiš uje sám.
lánek 9
Nakládání s nebezpe ným odpadem
(1) Nebezpe né složky komunálního odpadu jsou ob ané povinni odd len shromaž ovat,
t ídit a odkládat k využití nebo odstra ování pouze na m stem stanovená místa.
(2) Pro odkládání nebezpe ných složek komunálního odpadu jsou ur ena tato pravidla:
a) sb r bude provád n mobilním zp sobem na zastávkách pravidelného svozu. Na t chto
zastávkách je zajišt n pravidelný sb r nebezpe ných složek komunálního odpadu od
ob an . Sb r nebezpe ných složek budou provád t na ur ených stanovištích v p edem
vyhlášeném termínu pracovníci obsluhy speciálního svozového vozu a ukládat je do
nástavby vozidla nebo speciálního p evozného kontejneru,
b) p i odevzdání odpadu jsou ob ané povinni prokázat svou totožnost ob anským pr kazem
nebo jiným dokladem nap . cestovní pas, atd.,
c) tento systém sb ru a svozu nebezpe ných složek komunálního odpadu mohou využít
pouze ob ané. Fyzické osoby oprávn né k podnikání a právnické osoby, p i jejichž
innosti vznikají nebezpe né odpady, jsou povinny zajistit jejich nezávadné odstran ní na
vlastní náklady.
(3) Dále mohou ob ané a p vodci odpad odevzdat nebezpe né složky komunálního odpadu
do trvale z ízených sb rných st edisek odpad .
(4) Kapalné nebezpe né odpady musí být p edány pouze v uzav ených obalech.
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lánek 10
Nakládání s odpadem z išt ní komunikací, údržby ve ejné zelen a h bitova
Odpad z išt ní ve ejných komunikací, odpad vzniklý údržbou ve ejné zelen a odpad
vzniklý provozem h bitova je shromaž ován pracovníky oprávn né osoby do
velkokapacitních kontejner a následn odvezen a uložen na skládku.
lánek 11
Povinnosti oprávn né osoby
(1) Oprávn ná osoba je povinna provád t sb r, svoz a likvidaci komunálního odpadu a
poskytnout služby s tím spojené ádn a v souladu se zákonem o odpadech, smlouvou
uzav enou mezi m stem a oprávn nou osobou, obecn závaznou vyhláškou m sta o nakládání
s komunálním odpadem a ostatními obecn závaznými právními p edpisy.
(2) Pravidelný svoz bude provád n v dohodnutých svozových dnech a asových intervalech.
Maximální délka intervalu pro svoz sm sného komunálního odpadu je 14 dní.
(3) Oprávn ná osoba je povinna manipulovat se sb rnými nádobami takovým zp sobem, aby
nedocházelo k jejich nadm rnému opot ebení. Dojde-li p itom k poškození sb rné nádoby
obsluhou svozového vozidla, je oprávn ná osoba povinna nahradit vlastníku nádoby vzniklou
škodu.
(3) Oprávn ná osoba je povinna zachovávat istotu v míst vyprazd ování sb rných nádob a
kontejner bezprost edn po svozu, tj. po jejich vyprázdn ní. Dojde-li p i p emís ování a
vyprazd ování sb rných nádob ke zne išt ní ve ejného prostranství, oprávn ná osoba zajistí
okamžité odstran ní ne istoty.
(4) Oprávn ná osoba zajistí uložení sb rných nádob a kontejner na p vodní, smluvními
stranami ur ené místo ( stálé stanovišt sb rných nádob ), nebo je vrátí zp t na místo, kde
byly p ichystány.
lánek 12
Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad a zp sob jeho výb ru
(1) Poplatek platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo které mají ve vlastnictví
stavbu ur enou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.
(2) Výše poplatku a další náležitosti související s jeho placením jsou stanoveny obecn
závaznou vyhláškou m sta o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním
opadem.
(3) P vodci odpad , kte í na základ písemné smlouvy využívají systém sb ru a t íd ní
komunálního odpadu organizovaného m stem, platí cenu sjednanou v písemné smlouv
uzav ené s m stem.
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lánek 13
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle § 66 odst. 1 a § 69 zákona . 185/2001 Sb., o
odpadech a podle zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích ve zn ní pozd jších p edpis .
Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z této vyhlášky jsou oprávn ni provád t
pracovníci M Ú Luha ovice a strážníci m stské policie Luha ovice.
lánek 14
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecn závazná vyhláška m sta Luha ovice . 4/1998 ze dne
29.6.1998.
lánek 15
Ú innost
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1.1.2002

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta m sta

PhDr. František Hubá ek
místostarosta

Vyv šeno dne:
Sejmuto dne:
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P íloha .1

P IHLÁŠKA K REGISTRACI
A.

NEMOVITOST
ást obce:
íslo popisné:
Ulice:
Po et byt v objektu:
Po et osob bydlících v objektu (bytové jednotce):
(neuvádí se u rekrea ních objekt )
(u rekrea ních objekt – 1 osoba)
Druh objektu *:
Bytový d m
Vlastník
Plátce *:
Rekrea ní objekt
Zástupce spoluvlastník
Rodinný d m
Správce
Jiný objekt s byt. jednotkou
Jiný vztah
Bytová jednotka
Adresy dalších nemovitostí uve te na samostatném listu

B.
POPLATNÍCI užívající nemovitost
P. . P íjmení, jméno
Rodné íslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
P ípadné další poplatníky uve te na samostatném listu
C.
KONTAKTNÍ osoba zajiš ující úhradu poplatku (spole ný plátce)
P íjmení, jméno
Telefon
Uve te i adresu v p ípad že není totožná s adresou v bod A.:

D.
INFORMACE o svozu sm sného komunálního odpadu (popelnice, kontejner)
Stálé stanovišt sb rných nádob
Adresa / sídlo:
ulice, .p.:
obec, místní ást:
Druh nádoby *:
kovová 110 l, kontejner 1100 l
plastová 120 l, 240 l
*) nehodící se škrtn te

V ……………………….. dne …………….

Podpis: …………………….

