Obec DOBROMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém
nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo obce DOBROMĚŘICE vydává dne 16.12.2004 podle § 84 odst. 2 písm. i.)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s §
17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první
Obecná ustanovení
ČL. l
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce DOBROMĚŘICE.
2) Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a které na
území obce vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci a pro všechny osoby, které se na
území obce zdržují.

Čl. 2
Obecné povinnosti
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmyl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
2)Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když osoba předá movitou věc, příslušející do
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu
odpadů podle tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů
podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke
zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin
odpadu uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech osoba sama.

3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů,
uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc
ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.
4) S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani
ohrožována nebo poškozováno životní prostřední.

Čl. 3
Základní pojmy
1) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
2)Komunální odpad je veškery odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
vyjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání.
3) Složky komunálního odpadu jsou odpady, které po vytřídění lze odděleně shromažďovat.
4) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou složky komunálního odpadu,které jsou
zařazeny jako nebezpečné odpady - např. zbytky barev a spotřební chemie, lepidla,
pryskyřice, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky,
rtuťové teploměry, rozpouštědla, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice,
mrazničky), televizory, počítačové monitory, galvanické články, olověné akumulátory, oleje,
léky.
5) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velký objem nemůže být
odložena do sběrných nádob na směsný odpad.
6) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky,
skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu v odpadu. Směsným odpadem je i odpad
odložený do odpadových košů, umístěných na veřejných prostranství.
7) Uliční smétáky jsou odpady, shromažděné při čištění veřejného prostranství.
8) Odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků,
sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo správě obce, ze zahrad fyzických
osob a ze hřbitovů.
9) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti např. beton, tašky, keramika,
sádrová stavební hmota, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítka, izolační materiály, výkopová
zemina.
10) Sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný v pravidelných intervalech na určených
místech osádkou speciálního vozidla oprávněné osoby.
11) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba, určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice
nebo konterjnér) s vnitřním objemem od 0,7 do 3,5 m3. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu
přechodně shromažďovány do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemnový
kontejnér a odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství.
12) Dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné
nádoby, který při dané frekvenci sběru odpadu a při daném počtu osob,užívajících objek,
umožňuje uložit veškerý směsný komunální odpad do sběrné nádoby.
13) Okolí sběrných nádob je prostor, vymezený vzdáleností 3 metrů (všemi směr) do
sběrných nádob.
14) Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
15) Objekt je bytový nebo rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba
sloužící pro individiální rekreaci.
16) Původce odpadů je 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 z činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec.

Část druhá
Komunální odpad
Čl. 4
Systém nakládání s komunálním odpadem
1) Komunální odpad se třídí na následující složky:
papír
sklo
plasty
kovy
odpad ze zeleně a vánoční stromky
objemný odpad
směsný komunální odpad
2) Místa a nádoby určená pro odkládání komunálního odpadu:
a) sběrné nádoby (typizované popelnice, kontejnery, pytle, odpadové koše)
b) kontejnery na sklo, papír a plasty
c) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
d) sběrny a výkupny odpadů
e) specializované obchody
3) označení sběrných nádob(druhem, barvou) a místa pro odkládání odpadů:
a) sběrné nádoby pro vytříděné složky komunálního odpadu
plasty - žluté kontejnery
papír - modré kontejnery
sklo - zelené kontejnery
b) sběrné nádoby - kontejnery pro objemný odpad jsou umístěny ve sběrném
dvoře u hasičské zbrojnice v obci Dobroměřice, slouží k ukládání starých oděvů a hadrů,
koberců, lin, starého nábytku a opotřebovaných pneumatik
c) sběr nebezpečných složek komunálního odpadu bude prováděn mobilním
sběrem nejméně 2 krát ročně a slouží k ukládání zbytků barev a spotřební
chemie,lepidel, fotochemikálií, pesticidů, zářivek, rtuťových teploměrů, rozpouštědel,
zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků( lednic, mrazniček),
televizorů, počítačových monitorů, galvanických článků, olověných akumulátorů, olejů
d) sběrné nádoby (popelnice) pro směsný komunální odpad slouží k ukládání
zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností a
kuchyňské odpady.
Četnost svozu pro směsný komunální odpad je l krát týdně.
e) použité léky nebo jinak znehodnocené, se odevzdávají v lekárnách a výdejnách léčiv.

Čl. 5.
Povinnosti fyzických osob
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a předávat k využití a odstranění podle
stanoveného systému na složky uvedené v čl. 4 odst.1,
b) vytříděné složky komunálního odpadu, papír, sklo a plasty odkládat dle čl. 4 odst.c
c) směsný komunální odpad odkládat do sběrných nádob o objemu 0,07 m2 do
objemu 3,5 m2.
d) neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, výbušné odpady, nepoužívat sběrných nádob
pro jiné složky odpadu a k jinému účelu.
e) nezhutňovat odpady ve sběrných nádobách způsobem znesnadňující vyprazdňování,
f) nepoškozovat sběrné nádoby,
g) nespalovat odpad ani jeho složky ve sběrných nádobách, na volných prostranstvích a v
lokálních topidlech,
h) přistavit sběrné nádoby pro směsný komunální odpad v době svozu na místo svozu (např.
okraj vozovky) a zajistit, aby sběrné nádoby nezpůsobovaly hygienické závady,neomezovaly
ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců. Sběrné nádoby umístit
na místo v den svozu v době určené Obecním úřadem v Dobroměřicích, který tento den
sjedná s podnikem pro likvidaci odpadu.

Čl. 6
Původci odpadů
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazovaný
jako odpad podobný komunálnímu mohou na základě smlouvy s obcí využívat systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí
obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Čl. 7
Oprávněné osoby a jejich povinnosti
Na základě písemné smlouvy mezi obcí Dobroměřice a oprávněnou osobou firmy LIKOR, je
oprávněná osoba povinna:
a) provádět sběr a odstranění komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a
v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy a obecně závaznou vyhláškou
obce,
b) pravidelný sběr provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Kažkou
případnou změnu včas oznámit, minimálně jeden měsíc před realizací,
c) zajišťovat jistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů bezprostředně po
sběru, tj. po jejich vyprazdnění,
d) odebírat sběrné nádoby ze stanoviště sběrných nádob nebo z místa určeného a po jejich
vyprázdnění je vrátit zpět. Sběrné nádoby nesmějí bránit v průchodu, v průjezdu a nesmějí být
ponechány ve vozovce a ohrožovat bezpečnost silničního provozu,

e) v případě neuskutečnění sběru vlivem nepředvídatelných okolností, svátků, zajistit sběr v
náhradním termínu, nejpozději do tří pracovních dnů.

Část třetí
Stavební odpad
Čl. 8.
Nákládání se stavebním odpadem
Stavevní odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických
osob oprávněných d podnikání, bude odkládán do velkoobjemných kontejnerů oprávněné
osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické
osoby oprávněné k podníkání na řízenou skládku v Postoloprtech. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení nařízené skládky vlastními prostřeky popř.
jiným způsobem.

Část čtvrtá
Úhrada za systém nakládání s komunálním odpadem, sankce

Čl. 9.
Poplatek
Poplatek za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu platí fyzické osoby na základě
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Cena
Právnické osoby, které se smluvně zapojí do systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
budou hradit cenu sjednanou ( viz. Čl. 6) .
Cena bude každoročně aktualizována dle skutečných nákladů obce, formou dodatku.

Čl.10.
Sankce
Porušení povinnosti při nákladání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů 1)

Část pátá
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 11.
Kontroní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí komise pro veřejný pořádek
ustavená starostou obce.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne : 1. ledna 2005

..............................................
místostarostka obce
Iva Skolilová

.......................................
starosta obce
Jaroslav Fořt

1)zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

