
 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP 
 

č. 6 / 1999 
 
 
Zastupitelstvo obce Slup se usneslo dne  25.10.1999 podle §16 a § 36, odst.1 zákona ČNR č. 
367 /1990 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů změn a doplňků podle § 9 a § 10 
zákona č. 125/97 Sb. o odpadech, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :  

Část I. 
Výklad pojmů 

Pro účely této vyhlášky se rozumí pod pojmem : 
- komunální odpad – je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, pro kterou nejsou právními přepisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, 
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čistění veřejných komunikací a 
prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. 

- domovní odpad – je domovní odpad vznikající v domácnostech – popel, spotřební obaly 
z potravin a čistících prostředků, zbytky jídel, drobné spotřební předměty apod. 

- nebezpečný opad z domácnosti – je domovní odpad, který má alespoň jednu 
nebezpečnou vlastnost dle zákona č. 125/97 Sb. – zejména chemikálie, vyjetý motorový 
olej, léky, baterie, zbytky barev a lepidel, zářivky, akubaterie atd. 

- velkoobjemný odpad – je komunální opad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost 
nelze odkládat do běžných sběrných nádob, např. vyřazený nábytek, ledničky, televizory, 
koberce, pračky atd. 

- kal ze septiků – kal usazený v jednotlivých komorách septiku. Tento odpad se nevztahuje 
na odpadní vody vypouštěné ze septiku. S těmito vodami je nutno nakládat v souladu se 
zákonem 138/73 Sb., o vodách. 

- kal ze žump – odpad soustředěný v žumpě včetně odpadních vod 
-  stavební odpad – odpad vznikající při stavebních pracích a demolicích 
- sběrné nádoby – jsou speciální nádoby, popelnice, kontejnery, nebo přepravníky určené 

ke shromažďování opadu do doby jeho svozu 
-  septik – zařízení k sedimentaci usaditelných látek odpadních vod 
- žumpa – nádrž bez odtoků určená k akumulování odpadních vod 
- stanoviště sběrných nádob – je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěné za účelem shromažďování odpadů 
- sběrný dvůr – je místo určené obcí pro odkládání nebezpečných složek vytříděného 

komunálního odpadu 
- ambulantní sběr – pravidelný svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu zajišťovaný 

obcí a prováděný oprávněnou osobou 
- oprávněná osoba – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti 

nakládání s odpady zajišťující nakládání s komunálním odpadem na základě souhlasu 
obce. 

- producent (viz část II., bod 2)  
- původce stavebního odpadu – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká stavební odpad 
- nakládání s komunálním odpadem – sběr, třídění, a využívání a zneškodňování 

komunálního odpadu 



 
 
 

- 2 - 
 
 

 
Část II. 

Účel vyhlášky a subjekty, na něž se vyhláška vztahuje. 
1. účelem vyhlášky je stanovení systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů vznikajících na území obce včetně míst určených k odkládání 
odpadů. Upravuje rovněž systém nakládání se stavebním odpadem. 

2. Vyhláška se vztahuje na fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné 
bydliště a které se na katastru obce zdržují (dále jen producent). 

3. Na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají na 
území obce odpady charakteru komunálního a stavebního, kteří uzavřeli s obcí dohodu      
o zneškodňování výše uvedených druhů odpadu (dále jen producent). 

4. Dále se vyhláška vztahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
které mohou nakládat s komunálními odpady a mají souhlas obce dle § 9 ods. 3 zák. č. 
125/97 Sb., o odpadech, k zajišťování této činnosti na území obce (dále jen oprávněná 
osoba). 

 
 

Část III. 
Povinnosti producenta 

Producent je povinen : 
a) platit přímo obci úhradu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu 
b) objednat si u obce odvoz odpovídajícího počtu sběrných nádob a potřebný počet svozů 
c) shromažďovat, třídit a ukládat odpady pouze v prostorách, objektech, zařízeních, sběrných 

nádobách a místech k  tomu určených 
d) udržovat čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob. Dbát, aby byl dopad ve sběrných 

nádobách řádně uložen a přístupová cesta byla bezpečná. 
 
 
V případě, že fyzická osoba nevyužívá systém obce pro nakládání s komunálními odpady 
daný touto vyhláškou, musí prokázat, jak odpad  využila nebo zneškodnila. Dostatečným 
dokladem pro prokázání řádného využití nebo zneškodnění jsou platné a úplné peněžní 
doklady ve smyslu zákona o účetnictví  vystavené osobami, zajišťujícími výkup odpadu nebo 
jejich úpravu, využívání nebo zneškodňování včetně vyznačení množství odevzdaných 
odpadů, jména a rodného čísla fyzické osoby – producenta. V případě, že odevzdané množství 
odpadu je výrazně menší než běžná produkce odpadu na občana, má se za to, že původce 
neprokázal využití nebo zneškodnění odpadu. Výše uvedené doklady musí fyzická osoba 
uschovávat po dobu tří let od doby předání svých odpadů. Fyzická osoba je povinna na 
požádání kontrolního orgánu obce tyto doklady předložit. 
 
Pokud fyzická osoba nevyužívá systém obce, nebo neprokáže využití a zneškodnění svého 
odpadu dle předcházejícího odstavce, dopouští se závažného porušení této vyhlášky a bude 
pokutována. 
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Část IV. 
Povinnosti oprávněné osoby 

Oprávněná osoba je povinna zajistit: 
a) služby nakládání s komunálním odpadem v rozsahu stanoveném obcí v souhlasu 

k podnikání s komunálním odpadem a vedení evidence odpadů 
b) odvoz komunálního odpadu v souladu s objednávkou obce 
c) vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na 

majetku  a  k  úrazům 
d) před vyprázdněním sběrných nádob jejich přemístění ze stálého stanoviště na kraj 

chodníku nebo krajnici vozovky a to na dobu nezbytně nutnou k vyprázdnění sběrné 
nádoby 

e) po vyprázdnění sběrných nádob jejich vrácení bez prodlení na stálé stanoviště 
f) náhradní odvoz v případě poruchy sběrného vozidla či nesjízdnosti vozovky nebo jiné 

nepředvídatelné okolnosti v termínu do 24 hodin 
g) dojde-li při přemísťování a vyprazdňování sběrných nádob ke znečištění manipulačního 

prostoru, je oprávněná osoba povinna zajistit okamžité odstranění nečistot. 
 

Část V. 
Systém sběru, třídění, využití a zneškodňování odpadu 

Každá skupina odpadu je ukládána producentem do sběrných nádob na místa k tomu určená či 
na zařízení  k  tomu uzpůsobená. 
1) Domovní odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad 

z nich při manipulaci nevypadával. Do sběrných nádob určených na separovaný sběr lze 
ukládat pouze tu část domovního odpadu, pro který jsou nádoby určeny. 

2) Jednotlivé složky nebezpečného odpadu z domácnosti předává producent na sběrná místa  
k tomu zřízená. Sběrná místa jsou dočasná , sběr se provádí ambulantním způsobem. 
Místa a doba sběru musí být veřejně vyhlášeny. Vyhlášení provede obec na úřední desce 
nebo v místě obvyklým způsobem. 

3) Velkoobjemný odpad se ukládá do speciálních velkoobjemových kontejnerů. Sběrná místa 
jsou dočasná, sběr se provádí ambulantním způsobem . Místa a doba sběru musí být 
veřejně vyhlášeny. Vyhlášení provede obec na úřední desce nebo v místě obvyklým 
způsobem. 

4) Stavební odpad se skladuje jen  na místech k tomu určených nebo do speciálních 
kontejnerů. V katastru obce není  zřízena skládka , zneškodnění tohoto odpadu  se provádí 
na skládkách veřejně provozovaných v  okolí obce. 

5) Kaly ze septiků a žump jsou zneškodňovány v čistírnách odpadních vod, respektive 
oprávněnou osobou. 

 
Zakazuje se : 

a) odkládat odpady jinak než jak je uvedeno v této vyhlášce 
b) vytvářet nepovolené skládky odpadu kdekoliv na území obce 
c) dávat do sběrných nádob žhavý popel, látky hořící, tekuté, snadno se vypařující, 

žíravé, zápalné, výbušné a ostatní nevhodné látky 
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d) využívat sběrných nádob k jiným účelům a k ukládání jiných odpadů než pro které 
jsou určeny 

e) zapalovat odpad ve sběrných nádobách, sběrné nádoby ničit nebo poškozovat 
f) kal ze septiku a žump volně vylévat nebo zneškodňovat jiným způsobem než je 

stanoveno v této vyhlášce 
g)  spalovat odpad na volném prostranství, kromě zahradního odpadu určeného k likvidaci 

přezimujících škůdců   
 
 
 

Část VI. 
Sběrné nádoby a odvoz komunálního odpadu 

1) Svoz určitého počtu nádob si objedná producent na obci. Cenu za svoz, třídění a 
zneškodňování komunálního dopadu platí producent obci. 

 
2) Obsahuje-li sběrná nádoba na komunální odpad jiné odpady než pro které je určena, 

oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění a oznámí tuto skutečnost obci. Producent je 
povinen zabezpečit řádné zneškodnění těchto odpadů na své náklady 

 
 

Část VII. 
Systém nakládání se stavebním odpadem 

1) Producent stavebního odpadu, který produkuje stavební odpad vhodný k úpravě a využití, 
je povinen ho třídit a trvale nabízet k využití pověřené osobě ( starosta, předseda stavební 
komise ) . 

2)  Obec může dle svých možností systém nakládání se stavebním odpadem rozšířit v rámci 
platných zákonů. 

 
Část VIII. 

Stanoviště sběrných nádob 
1) Sběrné nádoby na domovní odpad se umísťují na vyhrazených stanovištích tak, aby 

nezpůsobovaly hygienické závady, byly dobře přístupná při jejich naplňování, 
vyprazdňování a odvozu a nepřekážely silničnímu provozu. Oprávnění orgánů dle zák. č. 
13/97 Sb. o místních komunikacích nejsou tímto dotčena. 

2) Stálé stanoviště sběrných nádob na své náklady zřizuje producent po dohodě s vlastníkem 
pozemku a obcí. V zimním období a při rekonstrukcích  a opravách je možné se 
souhlasem příslušné obce zřizovat v blízkosti nepřístupného úseku přechodná (náhradní) 
stanoviště. 

3) Sběrné nádoby na velkoobjemový odpad, stavební suť se umísťují podle potřeby a po 
dohodě producenta, vlastníka pozemku, obce a dodavatele služby. 
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Část IX. 
Kontrola vyhlášky 

1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí  členové obecního zastupitelstva a  pověření 
pracovníci  obecního úřadu. 

2) Přílohu k této vyhlášce mění a schvaluje zastupitelstvo obce. 
 
 
 

Část X. 
Sankce 

1) Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno : 
a) U fyzických osob jako přestupek podle zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích, ve znění změn a 

doplňků, nepůjde-li o trestní čin nebo jiný správní delikt. 
b) U právnických osob a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle § 50 zák. č. 367/90 Sb. 

o obcích  (obecní zřízení ve znění změn a doplňků), nebo podle zák. č. 125/97 Sb. o 
odpadech § 37. 

 
 
 

Část XI. 
Zrušující ustanovení 

Zrušuje se článek 6 o ukládání a likvidaci domovních odpadů vyhlášky obce č. 4/97                 
o zlepšení životního prostředí a čistoty na území obce. 
 

Část XII. 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2000 
 
 
 Zástupce starosty           Starosta 
     Jan Pěček             Ing.František Jeleček 
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