OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP
č. 8 / 2001
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Slup , včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo obce Slup vydalo dne 10.12. 2001 v souladu s ustanovením § 10 a) a§ 84 odst. 2, písm.i), zák.
č. 128/2000 Sb.,o obcích a podle ust. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
( 1 ) Tato vyhláška stanoví:
- systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících
na správním území obce, dále jen “systém”, a systém nakládání se stavebním odpadem na správním území
obce, dále jen “obec”.
( 2 ) Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti vznikají odpady
( § 4 písm. p) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech ), a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu ( § 17
odst.5 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech ).
Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství a nebezpečné vlastnosti.
2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích dané zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má
přednost před jiným využitím odpadů.
3. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech
a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se
řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými
vlastnostmi, pokud není v zákoně o odpadech nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
4. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech 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 ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování
stanovené zvláštními právními předpisy.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání ( § 4 písm.b) zák. č. 185/2001
Sb. o odpadech ).
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a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu ( např. papír a lepenka, sklo, plasty aj.)
b) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (např. rozpouštědla, kyseliny,
pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, ledničky mrazící zařízení atd.).
c) zbytkový odpad – složku komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, objemného,
nebezpečného odpadu a případně dalších komodit.
d) objemný odpad – odpad, který vzhledem na svoje rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných
nádob ( např. zbytky dřevěných obalů, vyřazený nábytek, koberce )
e) odpad z údržby zeleně a dřevní odpad.
f) kal ze septiků,kal a odpadní vody ze žump, odpad z čistění kanalizací a tuhé kaly z čistírny odpadních vod.
2. Zbavování se odpadů je činnost, při které dochází vždy, kdy 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 zák.
č. 185/2001 Sb. o odpadech, 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 odpadů osoba sama.
3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava využívání a odstraňování ( § 4 písm. d) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech ).
4. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje shromažďování,
soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území obce Slupi.
5. Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, nebo přepravníky, určené ke shromažďování komunálního
odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby ( tzv. popelnice nebo kontejner ), které splňují
technické parametry podle zvláštních předpisů .
6. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz
komunálního odpadu určuje obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti.
7. Sběrný dvůr je místo určené obcí, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé
skladování ( shromažďování ) jednotlivých složek komunálního odpadu.
8. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních sběrných nádob.
9. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu
vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny ( např. beton, cihly, střešní tašky ,
keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin,
vytěžená zemina, izolační materiály, smíšený a demoliční odpad aj. ).
10. Dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet
vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících
objekt umožňuje uložit veškerý zbytkový odpad, vznikající při provozu domácnosti v objektu, do sběrné
nádoby. Dostatečný objem je 13,75 litru na osobu a týden.
11. Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na
určených místech osádkou speciálního vozidla svozové společnosti.
12. Správce nemovitosti je fyzická či právnická osoba, která na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti
vykonává povinnosti spojené se správou nemovitosti.
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odpadech neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání
s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové
určení odpadlo nebo zaniklo.
14. Povinnost zbavit se odpadu je povinnost osoby 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.
15. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním
předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2
k zákonu o odpadech.
16. Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na
následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.
17. Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na
zemi nebo do země.
18. Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
19. Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních
vlastností odpadů ( včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití,
odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.
20. Využívání odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech.
21. Materiálové využití odpadů je náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za
druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům,
s výjimkou bezprostředního získání energie.
22. Energetickým využitím odpadů je použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání
jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem ke získání energie.
23. Odstraňování odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech.
24. Původcem 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 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, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
25. Autovrakem se pro účely této vyhlášky rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové
vozidlo, které bylo určeno k provozu po pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí
a stalo se odpadem podle § 3 zákona č.185/2001 Sb.
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Nakládání s komunálním odpadem
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby ( popelnice s vnitřním objemem 110 litrů ) slouží k ukládání zbytkového odpadu po
vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady,
b) přepravník na bioodpad, který je přistaven celoročně a slouží k odkládání bioodpadu ze hřbitova.
Stanoviště tohoto přepravníku je za hřbitovní zdí .
c) mobilní kontejner na objemný odpad, je přistavován svozovou společností jedenkrát ročně na sběrných
místech mobilního svozu. Místa a doba sběru musí být veřejně vyhlášeny. Vyhlášení provede obec na úřední
desce nebo v místě obvyklým způsobem.
d) kontejnery ( o vnitřním obsahu 1100 litrů ) na tříděný odpad – papír, sklo, případně plastový odpad
jsou přistaveny trvale v obci Slup před Rybárnou.
e) svoz nebezpečného odpadu je prováděn mobilně svozovou společností dvakrát ročně . Místa a doba
sběru musí být veřejně vyhlášeny. Vyhlášení provede obec na úřední desce nebo v místě obvyklým způsobem.
Při svozu nebezpečného odpadu lze odložit následující odpad: znečištěný obalový materiál, olejové filtry,
olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami,
odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, pneumatiky, ledničky, monočlánky, vyřazené léky apod.
f) odložení železného šrotu je možné do kontejneru firmy Kovošrot , jehož stanoviště je za firmou
Ökoplant and Ökofruit
Do nádob a zařízení uvedených pod písmenem a), b), c), d) a f) tohoto článku nepatří a je zakázáno
odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod písmenem e). Do nádob a zařízení
uvedených pod písmenem a), b), c), d), a f) nelze ukládat stavební a výkopový materiál ( tj. odpad získaný
z demolic a staveb, popř. zemina). Do nádoby uvedené pod písmenem f) lze ukládat pouze kovový šrot.
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
( právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání ) mohou využít systém sběru, třídění, využívání
a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto obecně závaznou vyhláškou na základě písemné
smlouvy s obcí . Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad tj. inertní odpad a zemina vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání ( původce stavebních odpadů ), je nutno odvést vlastními prostředky
na řízenou skládku, která je pro tento druh materiálu uzpůsobena. Stavební odpad, který je vhodný k využití
( například zemina, keramická drť, drobné kamenivo ) nabídne původce stavebních odpadů k využití pověřené
osobě ( starosta, předseda stavební komise ).
Čl.5
Nakládání s autovraky
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení
k využívání, sběru nebo výkupu autovraků.
Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky, komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.
1. Fyzické osoby jsou povinny:
a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. 3 této obecně závazné vyhlášky,
b) vytříděný papír, sklo a případně plasty odkládat do označených sběrných nádob,
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c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je v určenou dobu na
obcí určená místa. Přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či
rostlin nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí,
d) objemný odpad odkládat do k tomu určených kontejnerů,
e) zbytkový odpad odkládat do určených sběrných nádob ( popelnic ),
f) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby. Užívání
sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno.
g) odpad z údržby zeleně a dřevní odpad je nutno kompostovat na vlastním nebo pronajatém pozemku tak,
aby nedocházelo k obtěžování vlastníků nebo uživatelů sousedních nemovitostí. Spalování těchto odpadů
fyzickými osobami na vlastních nebo pronajatých pozemcích je možné pouze v případě, že nebudou vlastníci
nebo uživatelé okolních nemovitostí obtěžováni kouřem, zápachem, sazemi a za předpokladu dodržení
protipožárních předpisů
h) odpad ze septiků a žump zneškodňovat v zařízeních k tomu určených, především v čistírnách odpadních
vod . Kaly je právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, povinna používat pouze upravené s ohledem
na nutriční potřeby rostlin a za podmínek stanovených zákonem a prováděcím právním předpisem tak, aby
nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. Nakládání s kaly upravuje
vyhl.č.382/2001 Sb.,o podmínkách použití kalů na zemědělské půdě.
i) zajistit stálé, eventuálně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby,
j) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad
nevypadával,
k) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob,
l) sběrné nádoby umísťovat na přechodném stanovišti jen na den svozu odpadů pouze v den odvozu, v den
jemu předcházející a v den následující a to tak, aby k ní měla přístup svozová společnost provádějící svoz
odpadků. Umístěním sběrných nádob nesmí být způsobena dopravní překážka.
m) oznámit obci závažné závady v poskytování služby svozu komunálního odpadu.
2. Obecně se zakazuje:
a) odkládat odpady mimo místa určená pro odkládání odpadů a tak vytvářet nebo rozšiřovat nepovolené
skládky odpadů na území obce,
b) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad, látky tekuté, stavební odpad, zeminu, odpad ze zeleně ,
nebezpečné složky komunálního odpadu, kovové předměty, uhynulá zvířata apod.
c) využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny,
d) ukládat do velkoobjemových kontejnerů zbytkový odpad, včetně popela a odpad z podnikatelské činnosti,
e) zapalovat odpad ve sběrných nádobách , sběrné nádoby ničit, poškozovat nebo přemísťovat ze stanoviště
sběrných nádob,
f) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách,
g) pálit odpady na otevřeném ohni a v topeništích, která nejsou přímo určená ke spalování odpadů ( § 4 písm.
n), o), § 12 a § 14 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech), mimo případů dle čl. 6 odst. 1, písm.g) této obecně
závazné vyhlášky,
h) zcizovat odpad ze sběrných nádob či míst určených k jeho odkládání.
Čl. 7
Povinnosti oprávněné osoby
1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá
případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací
změny.
2. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po
jejich vyprázdnění.
3. Zajišťovat zabezpečení ložné plochy přepravních prostředků komunálního odpadu i jiného odpadu
plachtou, popř.ochranou sítí bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy.
4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní místo či smluvními stranami dohodnuté
místo.
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5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní
svoz do 24 hodin.
6. Informovat obec o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění povinností stanovených touto
vyhláškou.
Čl. 8
Sankce
1. Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů , tj. podle zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonávají pověření pracovníci
obecního úřadu a kontrolní výbor.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška číslo 6/1999 ze dne 25.10.1999
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.1.2002.

Ing. František Jeleček – starosta:

Vyvěšeno dne: 12.12.2001
Sejmuto dne:

27.12.2001

Jan Pěček- zástupce starosty:

