Obec Havlovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Havlovice vydalo dne 28.3.2006 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a
podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s § 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, tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Článek 1
Předmět a rozsah úpravy
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Havlovice a dále stanovuje systém nakládání se
stavebním odpadem.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt nebo se na území obce jinak zdržují.
3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši
sjednané ceny za tuto službu.
Článek 2
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
ji zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o
odpadech (katalog odpadů).
2. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním
předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
3. Stavebním odpadem je veškerý odpad vznikající při stavebních a demoličních pracích.
4. Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů1) a
jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
5. Objemným odpadem je komunální odpad, který s ohledem na své rozměry či
hmotnost nelze odkládat do sběrných nádob na směsný odpad.
6. Směsným komunálním odpadem je část komunálního odpadu, která zbude po
vytřídění nebezpečného, objemného odpadu, plastů a skla.
7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

8. Sběrné místo je stanoviště nádob určených k nakládání vytříděných složek
komunálního odpadu.
9. Původcem odpadu 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 v činnosti fyzických
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce, odpadů považuje obec.
Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
odloží na místě k tomu určeném (sběrné nádoby), obec se současně stane vlastníkem
těchto odpadů.
10. Oprávněnou osobou je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo podle
zvláštních právních předpisů.
11. Svozovou společností je oprávněná osoba (viz. bod 10), která nakládá s komunálním
odpadem na území obce Havlovice
12. Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu s vnitřním
objemem 110 l nebo 1100 l a svozovou společností označené igelitové pytle. Ve
sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromažďovány do doby jejich svozu.
Sběrnou nádobou je rovněž typizovaný velkoobjemový kontejner, nádoby na tříděný
odpad, odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích, mobilní kontejnery na
svoz nebezpečných odpadů.
13. Objekt je bytový (rodinný) dům anebo jiné stavby, ve kterých je alespoň jeden byt
určený k trvalému bydlení.

Článek 3
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti. Tento odpad není
součástí komunálního odpadu. Stavební odpad lze odkládat do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby. Tyto kontejnery budou odvezeny na náklady původce tohoto odpadu na
řízenou skládku. Cena za odvoz a uložení není součástí místního poplatku za provoz systému
komunálních odpadů. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení
na řízenou skládku vlastními prostředky popřípadě jiným způsobem.

Článek 4
Nakládání s komunálním odpadem
1) Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu určuje obec sběrné nádoby uvedené
v čl. 2 odst. 12. Do uvedených zařízení a nádob nelze ukládat inertní materiál např.
odpad z demolic a staveb, zeminu nebo kov. Sběrné nádoby se umísťují na sběrných
místech pro ně vyhrazených tak, aby byly dobře přístupné při vyprazdňování.
2) Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) plasty
b) sklo
c) papír a objemný odpad
d) nebezpečný odpad
e) směsný komunální odpad

3) Nádoby na tříděný odpad – sklo a plasty zajišťuje obec. Nádoby na tříděný odpad jsou
umístěny na sběrných místech:
- u dřevěné lávky na Hořejším konci obce
- u prodejny potravin Jánošík ve Vsi

4) Mobilní kontejnery, kde lze odložit papír a objemný odpad zajišťuje obec a sběrné
místo je u kulturního domu.Konkrétní termín svozu papíru a objemného odpadu je
vždy předem oznámen místním rozhlasem.
5) Odvoz nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu. např.: olejové filtry,
olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, staré nátěrové
hmoty, obalový materiál, monočlánky, televizory, lednice a pod., zajišťuje obec
mobilním svozem.Konkrétní termín odvozu nebezpečného odpadu bude vždy předem
oznámen obecním rozhlasem.
6) Na směsný odpad si fyzické osoby zajistí dostatečný počet sběrných nádob, a to buď
zakoupením sběrné nádoby nebo pronájmem sběrné nádoby od svozové společnosti.
Fyzické osoby se mohou dohodnout s vlastníkem nebo správcem objektu, že
dostatečný počet sběrných nádob zajistí vlastník nebo správce objektu a zajistí
fyzickým osobám nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám, opravu a výměnu
sběrných nádob. Svoz směsného odpadu zajišťuje obec prostřednictvím svozové
společnosti na základě dohodnutého harmonogramu.

Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle článku 4 této
obecně závazné vyhlášky, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o
odpadech.
Článek 6
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem a povinností
stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zvláštních
právních předpisů 2).
Článek 7
Kontrola
Kontrolu dodržování systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Havlovice
provádí Obecní úřad v Havlovicích.

Článek 8
Závěrečné ustanovení
1) Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č.
2/2005 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem ze dne 27.9.2005.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2006.

…………………………………………
Ing. Dvořáček Pavel
starosta obce

…………………………………………….
Provazník Jaroslav
místostarosta obce

1)
vyhláška 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)

2)zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno dne : …………………………
Sejmuto dne : ………………………………..

