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Obecně závazná vyhláška
Obce Hamr na Jezeře

č. 2/2007
Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat
na
základě
§
17
odst.
2
zákona
č.
185/2001
Sb.,
o
odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon
o odpadech”) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích”), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
katastrálním území obce Hamr na Jezeře
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hamr na Jezeře. Je závazná pro všechny fyzické osoby,
které mají na území obce trvalý pobyt a další osoby, které se na území obce zdržují.

2) Původci odpadu, kteří produkují komunální odpad ze živností, z úřadů a z průmyslu,
včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (právnické osoby a fyzické osoby provozující
činnost na základě živnostenského listu nebo jiného oprávnění), mohou využívat systém
sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou
pouze na základě samostatné písemné dohody s obcí Hamr na Jezeře.
Čl. 2
Základní pojmy pro účely této vyhlášky
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k Zákonu
o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob
a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
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3.

Za směsný komunální odpad se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje odpad
vzniklý po vytřídění (separaci) jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního
odpadu, který se dále ukládá do popelnic nebo do polyetylenových pytlů s označením
loga oprávněné osoby (svozové firmy).

4.

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k
Zákonu o odpadech (např. chladničky, televizory, baterie, pneumatiky, zbytky barev...).

5.

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek, nádobí...).

6.

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle Zákona
o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů

7.

Ambulantní sběr nebezpečného odpadu je takový způsob sběru, kdy oprávněná osoba
odebírá nebezpečné složky komunálního odpadu od fyzických osob na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob, které odpovídají
technicky všem platným právním požadavkům.

8.

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při výstavbě
nových objektů, opravách a rekonstrukcích domů, chodníků a komunikací, včetně odpadu
z výkopových prací.

Čl. 3
Sběrné nádoby na komunální odpad
1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen “sběrné nádoby”) jsou nádoby, v nichž
jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely
této vyhlášky sběrné nádoby jsou :
a) typizované sběrné nádoby (popelnice o objemu 110 litrů, polyetylenové pytle s logem
oprávněné osoby pro rekreační objekty na území obce, určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu.
b) zvláštní sběrné označené nádoby (kontejnery) pro odděleně sbírané a tříděné druhy
komunálního odpadu (plasty, sklo, papír).
c) velkokapacitní kontejnery určené ke shromažďování objemného odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro
více uživatelů.
3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné
pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.
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Čl.4
Povinnosti fyzických osoby
1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů a omezovat jejich množství i nebezpečné vlastnosti.
2) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených touto
vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat a třídit a předávat k využití a
odstranění, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními
právními předpisy.
3) Při provádění svozu odpadu oprávněnou osobou je možné v den odvozu umístit popelnice
na svozovou trasu, na místa určená obcí. Polyetylenové pytle s logem oprávněné osoby musí
být umístěny v den svozu na určených místech na trase svozu.

Čl. 5
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje po vytřídění do sběrných nádob tak, aby při
manipulaci s nimi z nich nevypadával.
2) Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nebo polyetylenových pytlů
s vyznačeným logem oprávněné osoby, nesmí být hutněn (např. sešlapováním), zaléván
vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura. Musí být ukládán tak,
aby neznemožňoval vyprázdnění nádoby.
3) Do sběrných nádob určených pro směsný odpad se nesmí ukládat jiné složky
komunálního odpadu (např. uhynulá zvířata, nebezpečený odpad, stavební a tekutý odpad...).

Čl. 6
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad v obci Hamr na Jezeře se třídí na :
a) sklo bílé i barevné,
b) plasty,
c) papír,
d) objemný odpad,
e) složky nebezpečného odpadu,
f) směsný komunální odpad.
2) Do zvláštních sběrných nádob se nesmí ukládat jiné složky komunálního odpadu, než pro
jaké jsou tyto nádoby určeny.
3) Vyprazdňování sběrných nádob na odděleně vytříděný odpad a jeho odvoz zajišťuje obec
prostřednictvím oprávněné osoby pravidelně dle uzavřené písemné smlouvy.
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Čl. 7
Shromažďování tříděného komunálního odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních barevně označených sběrných nádob, na
kterých je uvedeno, jakým způsobem se má třídit.
2) Zvláštní sběrné nádoby pro tříděný odpad jsou umístěny na obcí stanovených místech,
která jsou uvedena v Příloze této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby na odděleně sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu jsou
označeny nápisem a barevně rozlišeny, a to :
a) pro sklo zelenou barvou (na veškeré lahve od nápojů, barevné í bílé sklo, tab. sklo...)
b) pro plasty žlutou barvou (na PET lahve od nápojů nutno sešlápnout, obaly z plastů...)
c) pro papír modrou barvou (na. novinový papír, časopisy, reklamní letáky, knihy...)
4) Do zvláštních sběrných nádob se nesmí ukládat jiné složky komunálního odpadu, než pro
jaké jsou tyto nádoby určeny.

Čl. 8
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťuje obec minimálně
dvakrát ročně prostřednictvím oprávněné osoby formou ambulantního sběru. Informace o
době sběru, trasách a vymezených stanovištích jsou zveřejněny na úřední desce obecního
úřadu, výlepových plochách a webových stránkách obce.

Čl. 9
Nakládání s objemným odpadem
Sběr a svoz objemného odpadu zajišťuje obec dvakrát ročně, a to v měsíci dubnu a
říjnu prostřednictvím oprávněné osoby. Informace o době sběru a vymezených stanovištích
speciálních sběrných kontejnerů jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, výlepových
plochách a webových stránkách obce.
Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad, vznikající na území obce při opravách a
rekonstrukcích domů, výstavbě nových objektů, opravách chodníků a cest. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat jen zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odkládání stavebního odpadu je nutno objednat kontejner u oprávněné osoby.

Čl. 11
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout dle
zvláštních předpisů.2
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Čl. 12
Kontrolní činnost
Kontrolní činnost na úseku nakládání s komunálním odpadem je prováděna v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 13
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2006
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Hamr na
Jezeře.
Čl. 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

__________________________________________________________________________
1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
2)

odpadů a států …. (Katalog odpadů); Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o jiný správní delikt nebo o trestný čin a dále dle
Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Pavel Krejbich
místostarosta obce

Milan Dvořák
starosta obce
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Příloha k OZV č. 2/2007
Místa stanovená pro umístění zvláštních sběrných nádob, určených pro
odděleně sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu
(sklo - plasty - papír)

Část obce

Místo - stanoviště

Břevniště

U silnice před bytovkou Horákových

Hamr na Jezeře

Na parkovišti u obecního úřadu

Útěchovice

U kapličky

