Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2007,0 stanovení systému
shromaždování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování
komunálních
odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Němčice se usneslo dne 7.3.2007
usnesenim č.2/2007 vydat na základě ustanoveni § 17
odst. 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 ustanovenim § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000
Sb, o obcích (obecní zřízení,ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČI.l
Závaznost vyhlášky

1. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem obce Němčice( dále
jen "obec")
2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,které se zdržují v katastru obce. Nejen
tedy na osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictvi stavbu
určenou

nebo

sloužící

k individuální

rekreaci,

nacházející

se na

katastrálním

území

obce,

ve

které

neni

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, ale i na osoby, které obcí projíždějí nebo jsou zde na
přechodnou dobu.

ČI. 2
Zák1adni pojmy

a) Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.a
jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu
o odpadech (odpadní motorové, převodové a mazací oleje, odpady z kapalných paliv, baterie a akumulátory,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, kyseliny, rozpouštědla ...)
b) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako
komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání(papír, sklo,plasty, kovy, textil, baterie, biologicky rozložitelný
odpad, uliční smetky ...)
c) Objemný odpad - odpad, který je svým charakterem komunálním odpadem, ale vzhledem k rozměrům, případně
hmotnosti nelze k jeho sběru použit běžný periodický svoz, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných
sběrných nádob (nábytek,pračky,umývadla,záchodové mísy ... )
d) Bioodpad - odpad rostlinného původu (tráva, kompost, stromová a keřová zelen ...)
e) Původce odpadu - 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 než se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu
považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na
místě k tomu určeném.
f) Oprávněná osoba - každá osoba,

která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle

zvláštních právních předpisů.

ČI. 3
Nakl.ádáni S kOllDlnál.nimodpadem

1. Shromaždováni a třídění komunálniho odpadu fyzické osoby prováděj i do těchto sběrných nádob a zarlzeni:
a) sběrné nádoby (popelnice O objemu 110 1, 120 1, označené logem svozové firmy,která je ve smluvnim vztahu
s obci - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z
domácnosti, kuchyňské odpady,
b) velkoobjemové
kontejnery(vany o objemu 7m3) - slouží k ukládání bioodpadu.V měsíci dubnu a listopadu
jsou přistavovány krátkodobě v rámci jarního a podzimniho úklidu obce,na stanovištích předem zveřejněných
místně obvyklým způsobem (úřední deska,obecní rozhlas,Němčický zpravodaj)
c) plastové kontejnery na tříděný odpad (papír,sklo a plasty) o objemu 11001 jsou umístěny na stálých
stanovištích v exponovaných částech obce
d) mobilní sběrna nebezpečných odpadů - mobilní zařízení firmy pověřené svozem a likvidaci těchto odpadů,
je přistaveno dvakrát ročně dle termínového kalendáře na stanovištích předem zveřejněných mistně
obvyklým způsobem (úřední deska,obecní rozhlas,Němčický zpravodaj)
e) Tříděný velkoobjemový odpad:papír,železo,barevné kovy,nábytek-k osobám oprávněným(Sběrné suroviny apod.)

2. Za sběrnou nádobu ve smyslu výše uvedených nádob se nepovažují veřejné
uvedené nádoby.

odpadkové koše ani jiné než výše

3. Komunální odpad ukládat do sběrných nádob tak,aby bylo možno nádoby uzavřít a
nevypadával.
4. Poškozené sběrné nádoby nesmi být ke svozu přistavovány.
únik odpadu z nádob.

odpad z nich při manipulaci

Jedná se zejména o poškození, které má za následek

S. Fyzickým osobám není dovoleno:
a) odkládat odpady jinam, než do sběrných nádob a zarlzení a na určená místa
b) odkládat do nádob na směsný komunální odpad jiné druhy odpadů(např.stavební odpad,tekuté odpady, vetší
množství rostlinného odpadu,nebezpečný odpad, atd.)
c) do nádob určených na třiděný odpad ukládat jiné druhy odpadů,než na které je nádoba určena
d) odkládat odpad z domácností do veřejných odpadkových košů

ČI.4.
Nakládáni

se

stavebnim

odpadem

Stav. odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob bude odkládán do velkoobjemových kontej nerů osoby
oprávněné k provedení
svozu, která následně
zajistí na náklady
fyzické osoby jeho odstranění
nebo
využití. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho předání oprávněné osobě vlastnimi
prostředky, popř. jiným způsobem.

ČI.S
Povinnosti

fyzických

osob

Fyzické osoby jsou
povinny ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky
třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

komunální odpad odděleně

shromaždovat,

ČI.6
Sankce

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně
závazných právních předpisů, tj. podle zákona
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj šich předpisů a
zákona Č.18S/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů.
č

,

Čl.. 7
Úhrada za svoz, třiděni

a zneškodněni

kc:munál.niho odpadu

Úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálnich odpadů plati fyzické
osoby na základě smluvniho vztahu s obci. Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systému obce pro
nakládání S komunálním odpadem, platí cenu sjednanou v dohodě S obcí podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech.
Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

ČI.8
Kontrolni

činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Obecní úřad Němčice.

