o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Srnojedy,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Srnojedy se na svém 10. zasedání dne 5.11.2007 usneslo vydat na základě stanovení §17odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1)

(2)

Tato vyhláška stanoví:
- systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících
na správním území obce (dále jen „systém“),
a
- systém nakládání se stavebním odpadem na správním území obce (dále jen „obec“).
Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti vznikají odpady 1/, a
na které se nevztahují povinnosti původce odpadu 2/.
Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden
jako komunální odpad v prováděcím právním předpise k zákoně o odpadech (dále jen „Katalog opadů“) 3/,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 4/.
Jedná se zejména o:
a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu ( např. papír a lepenka, sklo, plasty aj.),
b) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (např. rozpouštědla, kyseliny,
pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, ledničky, mrazící zařízení atd.),
c) směsný odpad - složku komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů,
objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit,
d) objemný odpad - odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob
(např. zbytky dřevěných obalů, pračky, spotřební elektronika aj.),
e) odpad ze zeleně a dřevní odpad,
f) kal ze septiků, odpad z čistění kanalizací.
2. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování6/.
3. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje shromažďování,
soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území obce.
4. Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho
svozu. Jedná se o typizované nádoby (tzv. popelnice nebo kontejner), které splňují technické parametry podle
zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 110 l do 1.100 l. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový

5.
8.
9.

10.
11.

kontejner s vnitřním objemem do 34 m3, určený pro odkládání zejména objemného odpadu. Pro směsný odpad
lze použít plastové pytle.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz
komunálního odpadu určuje obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti.
Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních nádob.
Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu
vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, střešní tašky,
keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin,
vytěžená zemina, izolační materiály, smíšený a demoliční odpad aj.).
Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad – na osobu a týden je dostatečný objem 27,5 litru,
tedy 1 ks popelnice o objemu 110 litrů stačí pro 4 osoby v domácnosti.
Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na
určených místech osádkou speciálního vozidla svozové společnosti.

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 3
Třídění odpadu
Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na následující složky:
a) papír a lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) objemný odpad,
e) nebezpečné složky komunálního odpadu,
f) směsný odpad,
g) odpad ze zeleně a dřevní odpad,
h) kovy,
i) další složky učené obcí.
Čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadu
(1) Místa určená pro odkládání odpadu jsou:
sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu,
místa určená pro mobilní sběr odpadů.
(2) Místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajištěn svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Termín sběru,
časový rozvrh a seznam odebíraných odpadů je předem vyhlášen veřejným rozhlasem a uveřejněn v obecním
časopisu.
b) lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů, nejbližší lékárna ve Svítkově v Pardubicích.
(3) Kovy jsou odkládány v pravidelně vyhlášeném svozovém sběru přímo do svozových aut.
(4) Uhynulá zvířata a jejich části nesmí být odkládána do žádných sběrných nádob, ani kontejnerů. Jejich odstranění
zajistí asanační služba – Veterinární služba, Štrosova ul. Pardubice.
(5) Odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného odpadu po konzumaci
občerstvení na veřejných prostranstvích. Do těchto košů je zakázáno odkládat odpad z domácností.
(6) Vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti si zajistí sám nebo prostřednictvím svozové společnosti potřebný
počet sběrných nádob vhodného typu. Četnost svozu sběrné nádoby určuje obec prostřednictvím svozové
společnosti ve spolupráci s poplatníkem v souladu s čl. 2 bodu 8 této vyhlášky.
(7) V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad,
obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem, nájemcem nebo správcem nemovitosti určí stanoviště
sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě. V případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o místu
sběrné nádoby obec.

Čl. 5
Stanoviště sběrných nádob
(1) Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické
závady, byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování bez časových ztrát a zvláštních těžkostí.
(2) Při určování stanoviště je třeba dodržovat hygienické a estetické zásady a dbát, aby stálá stanoviště:
a) byla zpevněná,
b) nebyla umístěna na návětrné straně v blízkosti oken bytové zástavby, dětských hřišť, frekventovaných míst.
(3) Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejného prostranství, avšak
jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování.
Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. 3;
b) vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do označených sběrných nádob;
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je v určenou dobu na obcí
určená místa. Přitom by se měli počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo
aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí;
d) objemný odpad odkládat do označených kontejnerů;
e) směsný odpad odkládat do určených sběrných nádob;
f) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby. Užívání sběrných
nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno;
g) odpad ze zeleně a dřevní odpad odkládat ve sběrném dvoře, v případě, že hrozí šíření chorob a škůdců, je
možné tento odpad pálit, a to způsobem, který co nejméně obtěžuje okolí;
h) odpad ze septiků a žump zneškodňovat v zařízeních k tomu určených, především na čistírnách odpadních vod;
i) zajistit stálé, eventuálně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby;
j) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad
nevypadával;
k) sběrné nádoby umísťovat na přechodném stanovišti jen na den svozu odpadů pouze v den odvozu, v den jemu
předcházející a den následující a to tak, aby k ní měla přístup svozová společnost provádějící svoz odpadů.
(2) Obecně se zakazuje:
a) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté, stavební odpad, zeminu, odpad ze zeleně,
nebezpečné složky komunálního odpadu, kovové předměty, uhynulá zvířata apod.,
b) využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny,
c) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný odpad včetně popela a odpady z podnikatelské činnosti,
d) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách.
ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu
provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo
k odstranění.
(2) Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému
estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve obci.
(3) Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a
nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební odpad je
nutno odstranit v souladu s platnými právními předpisy a to na skládku stavebního odpadu ve Chvaleticích.
(4) Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu
zakrytou plachtou bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 8

Sankce
(1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů 7/.
(2) Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává Obecní úřad Srnojedy.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Srnojedy č. 1/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Srnojedy, včetně systému nakládání
se stavebním odpadem
Čl.12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.12.2007.
______________________
Eliška Vlašičová
místostarostka

______________________
Zdeněk Jarý
starosta

_____________________________________________________________
1/
2/

§ 4 písm.p) zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech,
§ 17 odst.5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,

3/

Vyhláška Ministerstva životního prostředí 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),
4/
§ 4 písm. b) zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech,
5/
§ 4 písm.d) 185/2001 Sb. o odpadech,
6/
§ 4 písm. n), o), §§ 12 a 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,
7/
zák.ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zák.č. 128/2000 Sb. o obcích.
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