OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SUDĚJOV č.1/2004
O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM

Zastupitelstvo obce Sudějov vydává dne 11.12.2003 podle ustanovení § 17 odst.2
zák.č.185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen zákon o
odpadech) a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm. I) zákona č.128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1
Působnost
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavební odpadem na
katastrálním území obce Sudějov.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé
nebo přechodné bydliště nebo které se na území obce zdržují.

Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství i nebezpečné vlastnosti a v mezích zákona zajistit přednostně jejich využití.
2. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
Čl. 2
Základní pojmy
Odpad – movitá věc,které se osoba zbavuje jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu nebo věc
ohrožuje životní prostředí.
Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob
nepodnikajících. V okamžiku, kdy jej odloží na místě k tomu určeném, stává se původcem
odpadu obec, která je současně jeho vlastníkem.
Nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
(např.Škodlivost zdraví, infekčnost, ekotoxicita) nebo uvedený v seznamu provádějícího
právního předpisu.
Nakládání s odpady – shromažďování, soustřeďování, třídění, sběr,využívání, odstraňování
odpadů.
Sběrné zařízení – technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.
Sběr odpadů - soustřeďování odpadů oprávněnou osobou za účelem jejich předání k dalšímu
využití nebo odstranění.
Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo zvláštních právních předpisů ( např.živnostenský zákon).

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto
sběrné nádoby a zařízení :
a) kontejnery – slouží k ukládání zbytkového odpadu z domácností po vytřídění
(např.smetky,popel, saze, nevratné obaly).
b) kontejnery na tříděný odpad- papír, sklo, PET lahve, které jsou umístněny u budovy
OÚ.
c) kontejner na velkoobjemový odpad – slouží k ukládání objemného odpadu
z domácností( matrace, starý nábytek, apod.), stanoviště kontejneru je na návsi obce
2x ročně.
d) sběrné středisko odpadů – zde lze odložit následující vytříděné nebezpečné odpady
z domácnosti ( např.lednice, akumulátory,odpadní oleje,monočlánky, obaly od
spotřební chemie atd.)a objemový odpad ( televizory, pneumatiky, šrot apod.), a to 2x
ročně u OÚ.
e) sběr železného šrotu se provádí vždy 2x ročně po vyhlášení.
2. Do sběrových nádob a zařízení je zakázáno odkládat jiný než stanovený odpad.
3. Svoz odpadů zajišťuje v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech
oprávněná osoba. Svoz nebezpečných odpadů se provádí 2x ročně po vyhlášení
v místě obvyklém. Případná změna svozu bude oznámena minimálně 14 dní před její
realizací.
Právnické a fyzické osoby podnikající, které produkují odpad podobný komunálnímu
odpadu, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních
odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřenou
prostřednictvím oprávněné osoby k tomu zmocněné.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládám do velkoobjemoveho
kontejneru zajišťovaného OÚ , který bude odvezen na náklady fyzické osoby
k recyklaci nebo řízenou skládku Pergo v Blátě.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na místo recyklace nebo
k uložení na řízenou skládku vlastními prostředky popř.jiným způsobem.
Čl. 5
Úhrada za komunální odpad
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území obce je
stanoven v obecně závazné vyhlášce vydané na základě zákona č.565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podnikající subjekt, který na
základě písemné smlouvy uzavřené s obcí v souladu s ustanovením § 17 odst. 5
zákona o odpadech využívá systému obce, platí cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.
Čl. 7
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č.200/1990
Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o odpadech.
Čl. 8
Kontrolní činnost
Dohled nad ukládáním s komunálním a stavebním odpadem provádějí pověření
členové zastupitelstva Obecního úřadu Sudějov.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č.1/2002 z účinností od 1.1.2002
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnost dne 1.1.2004
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