OBEC DYNÍN

Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 2/2011 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem

Zastupitelstvo obce Dynín se na svém zasedání dne 9. 3. 2011 usnesením č. 4 usneslo vydat
podle ustanovení § 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 (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky
(1) Obec Dynín touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Dynín,
včetně místních částí Lhota a Lhotský Dvůr (dále jen „obec“).

(2) Vyhláška je závazná pro:
1

a) fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště, nebo na
území obce vlastní stavbu určenou či sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
b) další fyzické osoby, které se na území obce zdržují a produkují zde odpady,
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad
podobný komunálnímu odpadu a které využívají systém stanovený touto vyhláškou na
základě písemné smlouvy uzavřené s obcí.

Čl. 2

Základní pojmy1
(1) Odpad je každá movitá věc, jíž se osoba zbavuje nebo má úmysl či 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 odpadů2, s výjimkou těch
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
(3) Odpad podobný komunálnímu odpadu je odpad podobného složení jako komunální
odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
(4) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
(5) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
(6) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
(7) Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití
nebo odstranění.

1
2

Tyto a další pojmy zmíněné touto vyhláškou jsou definovány ustanovením § 4, odst. 1 zákona o odpadech.
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 (dále jen „Katalog odpadů“).
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(8) 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.
(9) Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích
a odstraňování staveb.
(10) Oprávněná osoba je každá osoba, která je odpovědna k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech, nebo podle zvláštních právních předpisů.

ČÁST II.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem
(1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně třídit, shromažďovat a předávat
k využití a odstranění.
(2) 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 službu3.
(3) Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3

tříděný odpad - papír, nápojové kartony, sklo, PET láhve, železo a kovy,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
objemný odpad,
biologicky rozložitelný odpad,
elektroodpad,
směsný odpad.

§ 17 odst. 6 zákona o odpadech
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Čl. 4

Shromažďování tříděného odpadu
(1) Za tříděný odpad se považuje papír, nápojové kartony, sklo bez rozlišení barvy, PET
lahve, železo a kovy. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob
(kontejnerů), které jsou po naplnění vyvezeny svozovou firmou.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na následujících veřejných prostranstvích:
a)
b)
c)
d)

v Dyníně vedle budovy obecního úřadu – papír, nápojové kartony, sklo, PET lahve 2x,
v Dyníně vedle hasičské zbrojnice – papír, sklo, PET lahve,
ve Lhotě na návsi – sklo, PET lahve,
ve Lhotském Dvoře – papír, sklo, PET lahve.

(3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)

modrá barva
oranžová barva
zelená barva
žlutá barva

-

papír
nápojové kartony
sklo bez rozlišení barvy
PET lahve

(4) Kovový odpad lze odkládat do přistaveného kontejneru na návsi u rybníka, a to
minimálně 1x ročně v rámci mobilního svozu.
(5) Informace o mobilním svozu zveřejňuje obec vyhlášením v místním rozhlase, vyvěšením
na úřední desce, potažmo oznámením na webových stránkách obce.

Čl. 5

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Nebezpečné složky komunálního odpadu4 odevzdává každý původce tohoto odpadu ve
sběrném dvoře, který je umístěn v městysi Ševětín, vjezd z ulice Vlkovská (dále jen
„sběrný dvůr“).
(2) Při ukládání a třídění nebezpečných složek komunálního odpadu ve sběrném dvoře je
nutno řídit se Provozním řádem sběrného dvora a dále dodržovat pokyny dané
pověřeným pracovníkem sběrného dvora.
4

Např. zbytky barev, laků a spotřební chemie, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, použité motorové,
převodové a mazací oleje, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky,
výbojky, rozpouštědla, olejové filtry, olověné akumulátory, monočlánky, odpadní oleje, materiál znečištěný
škodlivinami, vyřazený elektrický a elektronický odpad, atd.
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Čl. 6

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
(1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, PVC apod.).
(2) Objemný komunální odpad se shromažďuje ve sběrném dvoře a jeho dopravu do
sběrného dvora zajišťuje na vlastní nálady jeho původce.

Čl. 7

Nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem
(1) Biologicky rozložitelný komunální odpad tvoří odpady, které jsou schopny anaerobního
nebo aerobního rozkladu.
(2) Jedná se zejména o odpady z údržby sadů, parků, lesoparků, uliční zeleně, travnatých
hřišť a ze zahrad ve vlastnictví občanů obce. Dále sem patří také odděleně sebrané
biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a z domácností, ale i odpady papíru, dřeva,
popela a přírodních textilií a z nich zhotovených oděvů.
(3) Přípustné nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem:
a) popel ze dřeva lze použít k přímému hnojení nebo zkompostování,
b) organický kuchyňský odpad a odpad z údržby zeleně lze zkompostovat,
c) odpadové dřevo lze spálit v topných zařízeních na pevná paliva.

Čl. 8

Shromažďování elektroodpadu
(1) Pro odkládání drobných vyřazených elektrických a elektronických zařízení z domácnosti
(dále jen „elektroodpad“) slouží E-BOX, který je umístěn v přízemním vestibulu budovy
Obecního úřadu Dynín (dále jen „obecní úřad“).
(2) Za elektroodpad se pro účely této vyhlášky považují fény, toustovače, holicí strojky,
elektronické hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony,
baterie apod.
(3) Do E-BOXu nepatří počítače, monitory, lednice, pračky, žárovky, zářivky, autobaterie.
Původce takovéhoto odpadu zajistí jeho uložení na vlastní náklady do sběrného dvora.
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Čl. 9

Shromažďování směsného komunálního odpadu
(1) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle ustanovení čl. 3
odst. 3 písm. a), b), c), d), e).
(2) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, za které se pro účely této vyhlášky
považují:
a) typizované sběrné nádoby – kovové či plastové popelnice nebo igelitové pytle, určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
(3) Popelnice musí být v dobrém technickém stavu tak, aby s nimi byla bezpečná manipulace
a aby bylo možné použití mechanizace.
(4) Popelnice a pytle se umisťují u rodinných domů a bytových domů. Umístění na jiných
veřejných prostranstvích je možné pouze se souhlasem obecního úřadu. Fyzická osoba
může rovněž odpad odevzdat v jakémkoliv pytli ve sběrném dvoře v jeho provozní době.
(5) Dočasné umístění popelnic nebo pytlů u rodinných a bytových domů za účelem svozu je
povoleno od 19 hodin dne přecházejícího určenému dnu svozu do 20 hodin v den svozu.
Na přední straně popelnice v její horní třetině musí být každoročně vylepena evidenční
známka, která prokazuje připojení se k systému. Známku obdrží původce tohoto odpadu
na obecním úřadě po zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(6) Popelnice se smí plnit pouze tak, aby je bylo možno uzavřít víkem, pytle tak, aby jejich
obsah nevypadával.
(7) Pořádek a čistotu v místech dočasného umístění popelnic a pytlů zajišťují jejich uživatelé.
(8) V popelnicích a pytlích nelze shromažďovat složky komunálního odpadu, které jsou
povinny fyzické osoby třídit a shromažďovat odděleně, včetně žhavého popela.
(9) Směsný komunální odpad shromážděný v popelnicích nebo pytlích bude vyvážen
oprávněnou společností v pravidelných intervalech, v den stanovený obecním úřadem.
(10) Drobný komunální odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných
prostranstvích obce je možno shromažďovat do odpadkových košů. Do těchto nádob je
zakázáno shromaždovat komunální odpad vzniklý při provozu domácnosti.
6

ČÁST III.
STAVEBNÍ ODPAD
Čl. 10

Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavebním odpadem se rozumí všechny druhy odpadu, vznikající při stavební a demoliční
činnosti původců stavebního odpadu. Jedná se především o beton, cihly, tašky, keramiku,
dřevo, sklo, plasty, asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu, zeminu, izolační materiály,
stavební materiály s obsahem azbestu a stavební materiály na bázi sádry.
(2) Původce stavebního odpadu je povinen stavební odpad třídit na využitelné složky
(zejména cihly, dřevo, sklo, plast, asfalty, kovy, vytěžená zemina, apod.). Využitelné
složky buď sám spotřebuje, nebo je nabídne k následnému použití (provozovateli zařízení
na využití stavebního odpadu, popřípadě jiné třetí osobě).
(3) Odložení a odvoz nevyužitelných složek stavebního odpadu zajišťuje na vlastní náklady
jeho původce buď smluvně s firmou oprávněnou k podnikání v hospodaření s odpady,
nebo není vyloučena možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky
vlastními prostředky nebo jiným způsobem.
(4) Při zneškodnění stavebního odpadu jsou původci stavebního odpadu povinni počínat si
tak, aby nedošlo k možným negativním vlivům na životní prostředí (zejména prašnost,
hluk, zakouření ovzduší, znečištění komunikací a veřejných prostranství).
(5) Ukládat stavební a demoliční odpad na pozemcích obce za účelem jeho využití či
zneškodnění je zakázáno. Výjimky pouze na základě povolení obecního úřadu.
(6) Plochu veřejného prostranství obce, na které byl stavební a demoliční odpad po
předchozím souhlasu obce dočasně uložen, je původce povinen uvést do původního stavu
v termínu stanoveném obecním úřadem.
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ČÁST IV.
POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SYSTÉMU
Čl. 11

Povinnosti fyzických osob
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví
a životní prostředí a který je v souladu s touto vyhláškou, zákonem o odpadech a
zvláštními právními předpisy5.
(2) Fyzické osoby jsou dále povinny:
a) udržovat nejbližší okolí a samotné stanoviště sběrných nádob v čistotě. Sběrné nádoby
plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít,
b) v rámci systému nakládání s komunálním odpadem zaplatit poplatek ve výši stanovené
v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy obecně
závaznou vyhláškou obce Karlštejn o místních poplatcích.

Čl. 12

Povinnosti obce
(1) Obec se stává původcem komunálního odpadu v rozsahu čl. 3 odst. 3 písm. a), e), f) této
vyhlášky jen pro fyzické osoby a v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě
a způsobem v této vyhlášce určeném. Obec se zároveň stane vlastníkem těchto odpadů.
(2) Obec zajistí sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálního odpadu kromě
nebezpečného, objemného a stavebního odpadu. Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje na
vlastní náklady jeho původce
(3) Ve spolupráci s oprávněnými osobami sestaví obec svozový plán pro sběr komunálního
odpadu.
(4) Obec kontroluje dodržování svozového plánu a podle potřeby upřesňuje četnost sběru a
svozů komunálního odpadu.
5

Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST V.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, SANKČNÍ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 13

Společná ustanovení
(1) Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu se platí obci místní poplatek. Okruh poplatníků a podrobnosti
vybírání poplatku (sazba, splatnost, atd.) včetně způsobu jeho výběru stanovuje zvláštní
obecně závazná vyhláška.

Čl. 14

Sankce
(1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
fyzickými osobami může být postiženo jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
fyzickými osobami oprávněnými podnikat a právnickými osobami je sankciováno dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolní činnost nad dodržováním této vyhlášky zajišťuje Obecní úřad Dynín.

Čl. 16

Zrušovací ustanovení
K datu účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na územní obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, jež nabyla
účinnosti dne 25. 6. 2004.
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Čl. 17

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011.

……………………………….

……………………………….

Jiří Veselý
starosta obce

Ing. Josef Pumpr
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřadní desky dne:
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