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Zastupitelstvo obce Železné vydtívtídne 19. prosince 2001 podle ustanovení ztíkonu č.
185/2001 Sb., o dopadech a o změně některých dalšíchpředpisů, a v souladu
s ustanovením § I0 písm a), b) a § 84 odst. 2 písm. i) zúkona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhldšku
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čest r.
Zá|<ladní ustanovení
Tato obecné záv azná vyhláška:

člr

1. stanovuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía

2.
3.

odstraňování komunálních odpadů (dále jen odpadů ) vznikajícíchna iuemí obce Železné
(dále jen obec). Na územíobce je zaveden svozový systém sběru směsného komunálního
odpadu a donáškový systém sběru u sepaíovaně sbíraných složek komunálního odpadu
sběrným shromaždištěm odpadů.
určuje místa k odkládaní odpadu.
je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají nauzemí obce trvalé bydliště a pro další
osoby, které se naúzemi obce zdtžují,

ča.t n.

Obecné povinnosti

čl.z

1. Každý má při své činnosti nebo vrozsahu své působnosti předchiaet vznlku

2.

odpadů,
omezovat jejich množstvía nebezpečnévlastnosti.
Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
v zákoně o odpadech a této vyhlášce. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídízvláštními
právními předpisy.

3. Kpřevzetí odpadu do svého vlastnictví je

oprávněna pouze osoba, která je
provozovateIem zařízeník využiti nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu
určenéhodruhu odpadu nebo osoba, ktetá je provozovatelem zařizení dle § 14 odst. 2
zákona o odpadech, nebo zapodmínek stanovenýchv § IJ zákonao odpadech,tážobec.
čt. s

Povinné osoby zabezpeči :
1. nepřetržité udržováníčistoty kolem sběmé nádoby na jeho nemovitosti
2. zpřístupnění sběrného místa v době určenék provedení svozu, nebo zajištění přistavení
sběmých nádob na místo předem určenéa to tak, aby nádoby nezpůsobovaly estetické a
hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničníhoprovozu ani
bezpečnost chodců.

čest III.
Výklad pojmů
č1.1
Pro účelytéto vyhlášky se rozumí:
1. Odpadem jekaždá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit a příslušído některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č, l zákona
č.185/2001 Sb.
2, Komunálním odpadem je veškerý vznikajícína územíobce při činnosti §,zických osob,
s výjimkou odpadů vznikajicich u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
3, NebezpeČným odpademje odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů ajakýkoliv
jiný odpad vykazujicí jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených vpříloze č.
I2zákona č. 1 85/200 1 Sb.

2/7

/

Vyhláška 3 / 200I

4,
5.
6.
7.

8.
9,

10.
11.
12.
13.

l.

2,

Objemný odpad je, kteý svým charakterem je odpadem komunálním, ale k jeho sběru
nelze pouŽÍtběžnénádoby. Tímto důvodem mohou být jeho rozměry, materiál odpadu.
svozovou oblastí se rozumí souvislé územíobce.
Sběrnou nádobou se rozumí nádoba určená k odloženíjednotlivých složek komunálního
odpadu (popelnice nebo kontejner), který splňuje technické parametry s vnitřním
objemem od 50 do 1100 litrů.
Velkoobjemový kontejner je nádoba o obsahu nad 1100 litrů splňujícíustanovení
zvláštních předpisů, označený pro odkládání velkoobjemového odpadu, stavební sutě a
nebo jiného odpadu. Ve sběmé nádobě jsou jednotlivé složky skladovány do doby odvozu
odpadů.
Sběrem odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou kpodnikání od jiných subjektů za ičelem jejich předání kdalšímu využití
nebo odstranění.
Svozem odpadů jsou všechny ěinnosti spojené snakládáním jednotlivých složek
komunálních odpadů ze sběrných nádob do svozového vozidla. Svoz komunálních odpadů
předchází jeho dopravě na místo dalšího nakládání s nimi. Periodicita svozu odpadů je
uvedena v příloze č.1 této vyhlášky,
Shromažďováním odpadů je krátkodobé soustředění odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Sběrným shromaždištěm odpadů je místo, na které lze odkládat odpad. Provoz a
seznam odkládaného odpaduje uveden v přiloze č.1 této vyhlášky.
Osobou se rozumí fyzickáosoba-občan,fyzickáosoba-podnikatel, právnická osoba,
Oprávněnou osobou je osoba,kteráje oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č.
185l200I Sb., nebo podle zvláštních předpisů.
čt. s
Ke zbavování se odpadu dochazi vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušejícído
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, k využitínebo
odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo
výkupu odpadů podle zákona o odpadech bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný
nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu docházi i tehdy, odstraní-li movitou věc
příslušejícído některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky sama.
Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušejícído některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, jestliže ji nepoužívá k původnímuúčelua věc
ohrožuje životníprostředí nebo byla vyřazenanazék|adé zvláštního právního předpisu.

če.t ry.

Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vylžívánía odstraňování
odpadů

čt. o

a)

b)
c)

d)
e)

0

g)

h)

i)

j)

Odpady se třídí na složky podle následujícího s},stému:
odpad spalitelný ( papír, textil, apod.)
sklo bíléa barevné
plasty
kovový odpad
akumulátory včetně kyseliny
zbYky barev a rozpouštědel
výbojky azářivky
zbytky spotřební chemie (ustalovače apod.)
baterie z kapesních svítilen
přebytečné léky
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k)

upotřebené oleje
l) objemný odpad (lednice, nábýek, televizory apod.)
m) odpad rostlinného původu
n) inertní odpad (hlína, kamení, stavební suť apod,)
o) pneumatiky a duše z dopravních prostředků
p) zbytkový odpad z domácností (ostatní odpady neuvedené výše, např, popel)

čll

V rámci systému třídění komunálního odpadu jsou fuzické osoby povinny

1.

2.

3.

:

třídit odpad podle složek uvedených v Čt. O
odkládat výříděný odpad do nádob k tomu určených
odevzdávat odpad určený k mobilnímu sběru osádce svozového vozidla pouze na místě
pravidelného mobilního sběru odpadů

čt. s
Určená místa pro odkládání jsou uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou
součástí.
čt. q
je
Sběmé nádoby na směsný odpad
možnéumísťovat pouze mimo veřejné komunikace.
Stálé stanoviště sběrných nádob ve svozovém systému určípovinná osoba.

čt. ro

1. Povinná osoba zajistí přistavení sběrných nádob maximálně 1
2"
3.

den před stanoveným
termínem a úklid sběrných nádob max. 1 den po provedení svozu.
Pouze po uvedenou dobu je přípustné umístěnísběrných nádob na chodníku.
Umístění sběrných nádob po tuto dobu nesmí ohrozit ani podstatným způsobem omezit
uživání chodníků.

čt. tt

1. Nebezpečný odpad jsou fyzické osoby povinny odděleně shromažďovat, třídit a odkládat
k využitínebo zneškodnění pouze na místech dle přílohy č. 1 této vyhlášky. Ukládat
odpady a tato místa mohou pouze osoby , které mají na územi obce trvalé bydliště,
případně budou obcí stanovený systém využivat
z. Při sběru nebezpeěného odpadujsou osoby povinny si počínattak, aby nedošlo k ohrožení
života a zdtaví Iidí a zvířat nebo nedošlo k poškozeníživotníhoprostření.
a
J.
Ie zakéaáno např. vylévat elektrolyt z akumulátorových baterií, rozbijet záíivky, vylévat
kapalné nebezpečnésložky odpadů do kanalizace, vodních toků a do terénu, Dále je
zakáaáno spalovat hořlavé nebezpečné složky odpadů a vypouštět ťreonové náplně
chladících zařízeni do ovzduší.
4. Pro ukládání a sběr nebezpečných odpadů od Szických osob je určeno stálé místo, kterým
je sběrné shromaždiště odpadů.
5, Nebezpečný odpad smí odkládat na místech uvedených v bodě 4 pouze fyzíckéosoby,
které se prokáži dokladem vyhotoveným Obecním úřadem pro uloženíodpadu.
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čart v.

Poplatek a cena za provoz systómu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů

čt tz

za provoz systému shromažďoviání, sběru, přepravy, třídění, využivání a
odstraňování komunálních odpadů je stanoven samostatnou vyhláškou zastupitelstva obce
:,
Lelezne.
Poplatek

če.t vt.

závérečná ustanovení

čt. ts

subjekty (právnickými i fyzickými osobami)
písemnou dohodu o možnosti využiváni systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využíváni a odstraňování odpadů a současně stanoví podmínky pro využívánísystému
sběru, třídění, využíváni a zneškodňování odpadů pro původce odpadů.
Na původce odpadu, se kteým obec uzavře dohodu o využívánísystému sběru, třídění,
l,ryužívánía zneškodňování odpadů se přiměřeně vztahují ustanovení této r,yhlášky.
Původci odpadu - podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), kteří na základě
písemnédohody využívajísystém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí,
platí cenu sjednanou v dohodě s obcí

1. Obec uzavře s původci - podnikatelskými

2.

3.

čt. u

Obec můžeukládat pokuty fyzickým osobám za nesplnění povinnosti r,yplývajícíz obecně
závazné vyhlášky a to podle zákona 20011990 Sb. o přestupcích ve znénípozdějšíchzmén a
zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech. Obec můžeukládat pokuty právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávněným kpodnikaní, pokud neplní povinnosti vyplývajícízobecně
závazné vyhlášky nebo nemají zajištěné využiti nebo zneškodnění odpadů.

čt. ts

Ve smyslu § 80 zákonač.I85l2001 Sb., o odpadech, provádí kontrolní činnost zaměstnanci
obce, členovézastupitelstva obce nebo osoby, které budou obcí pověřeny.

ó.

ro

Tato vyhláška nab;ýwá účinnostidne 5.1 .2002 a rušívyhlášku č.Il2000 o systému sběru,
třídění, využívání,a zneškodňování komunálních odpadů vznikajicichnaínemí obce Železné
ze dne2I. června 2000.
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Příloha č, 1ryhlášlql

3/

2001

Příloha č. 1 - vyhlášky č.4DaU o Provozu systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
určená místa pro odkládání nebo odevzdání odpadů :
1.

Sběrná místa - určená stanoviště u nemovitostí pro sběrnó nádoby (popelnice) na
směsný zbytkový komunální odpad

Provozní doba : pravidelný 14 denní svoz celoročně
Katalog.
odpadu

číslo

Název odpadu

200301

Směsný komunální odpad

-

po vytřídění

2. Sběrné shromaždiště odpadů obce Že\ezné - sklad OÚ.

Pověřená osoba pro ukládaní odpadů na sběrné místo :

provozní doba sběrného místa: středa
lichá sobota
Seznam odkládaného odpadu:
Katalog, číslo
odpadu
160103
130202
200 1 09

p. Synek Jaromír
1,6,00

9,00

- 20,00 hod.

-

11,00 hod.

Název odpadu
pneumatika osobní, nákladní
Nechlorovaný olej motorový, převodový, mazac;i
Olej nebo tuk od občanů
Barva, lepidlo,pryskyřice, vč. obalů a nádob
Rozpouštědla
Galvanický článek elektrický suchý nebo mokrý
Zářivkanebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Elektrotechnický odpad

200I12
2001 13

200I20
20012l
200I24

3. sběrné místo u obecního úřadu

Provozní doba: dle vyhlášení obecního uřadu
Katalog. číslo
odpadu
200101

170102
2001

11

200301

200106

Název odpadu
Tříděný papír nebo lepenka
Cihla, stav, suť bez příměsí =- jedno kolečko cca 40 kg
Textilní materiál
Směsný komunální odpad - jedno kolečko cca 40 kg
ostatní kov
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4. sběrné místo u obchodu

provozní doba : neomezená
Katalog. číslo
odpadu
200102
200I04

Nazev odpadu

Sklo

-

skleněné láhve
Plasty - PET lahve

Papír

l

5.

Lókárna - Tišnov

Seznam odkládaného odpadu:

léky
Provozní doba sběrného místa: otevíracídoba lékárny
Poznámky:
Kompostování biologického odpadu rostlinného původu je možnépouze na vlastním nebo
pronajatém pozemku. Spalovaní suchých odpadů rostlinného původu je možnépouze při
dodrženípožámích předpisů na vlasbťm nebo pronajatém pozemku pokud nedochází
k obtěžovaní vlastníkůnebo uživatelůsousedních nemovitostí a nebo jejich poškozování.
Ukládání vytříděného stavebního odpadu a sutě bez příměsí Ize provádět i dle dohody
s obecním uřadem.

Y Železném dne

19. prosince 2001

Radomír pavlíček
starosta obce
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