Vyhláška č. 2/2001
Obce Vítonice, okres Znojmo o nakládání s komunálním odpadem
na území obce Vítonice
Zastupitelstvo obce Vítonice schválilo dne 31. 10. 2001 v souladu s ust. § 10
písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. §17
odst. 2) a 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změnách některých dalších
zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání
s komunálním odpadem na území obce Vítonice.
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob bydlících v obci
Vítonice při nakládání s komunálním odpadem, objemovým odpadem a
s jejich vytříděnými látkovými složkami. Vyhláška neupravuje nakládání
s odpady vznikající v důsledku podnikatelské činnosti, na než se vztahuje §
16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších
zákonů.
(2) Systém nakládání s komunálním a objemovým odpadem a s jejich
vytříděnými látkovými složkami je součástí komplexního, kombinovaného
systému třídění, sběru, svozu, shromažďování, dočasného skladování,
využívání nebo odstraňování látkových složek obsažených v komunálním a
objemovém odpadu, přičemž:
a) zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených
(zejména stanoviště sběrných nádob) do typizovaných sběrných nádob.
Svoz a následné odstraňování směsného komunálního odpadu zajišťuje
oprávněná osoba na základě smluvního vztahu s obcí Vítonice. Sběr u
všech typizovaných sběrových nádob je prováděn ve frekvenci minimálně
1x za 14dní,
b) vytříděné látkové složky z komunálního a objemného odpadu ekonomicky zhodnotitelné, nebezpečné, elektronický šrot jsou
shromaždovány na sběrných místech, stavební suť a zemina se ukládá na
vlastní skládku obce, nebo na jinou řízenou skládku.
(3) O dalších podrobnostech případných změn v systému nakládání s
komunálním odpadem a organizací budou fyzické osoby ihned
informováni Obecním úřadem Vítonice.

(4) Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání
s odpadem upravují:
a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů
b) na území obce Vítonice tato vyhláška.
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změnách některých dalších zákonů.
(2) Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:
a) Objemový odpad je druh komunálního odpadu, který vzniká při činnosti
fyzických osob. Od běžného komunálního odpadu se odlišuje některými
vlastnostmi. Jedná se o odpad, který svým rozměrem, případě hmotností
nevyhovuje periodickému svozu, neboť jej nelze ukládat do
normalizovaných sběrných nádob. Tímto odpadem je zejména
opotřebované pneumatiky, pračky, ledničky a jiný elektronický odpad.
b) Stanoviště sběrných nádob je místo vybavené sběrnými nádobami
určenými ke sběru vytříděných látkových složek.
c) Sběrné místo je místo, kde mohou být dočasně uloženy určené vytříděné
složky odpadu, ne však nebezpečného.
d) Dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby, která
umožňuje uložit veškerý komunální odpad.
e) Nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytyčený poloměrem 3m od
sběrných nádob nebo sběrné nádoby.
f) Životnost sběrné nádoby je doba, po kterou je možno nádobu používat
k danému účelu.
Čl. 3
Povinnosti
(1) Fyzická osoba je povinna:
a) předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství
b) ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a
to v souladu s touto vyhláškou
c) vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu a uložit nebo
zneškodnit je na místech k tomu určených
d) ukládat vytříděné látkové složky z komunálního odpadu a objemného odpadu
na sběrných místech k tomu určených

e) ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných látkových složek
komunálního odpadu pouze odpad, pro který jsou určeny
f) vytřídit veškeré nebezpečné látkové složky komunálního odpadu a tento
odpad likvidovat svozem jež obec pro tento účel speciálně zajišťuje, nebo
tento odpad uložit na speciálních místech určený pro nebezpečný odpad
g) nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem obce, a to ode dne
účinnosti této vyhlášky
h) zajistit pro komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou
nádobu (nádoby) nebo objem ve sběrné nádobě jiné fyzické osoby
i) umístit sběrné nádoby na veřejném prostranství pouze se souhlasem obce
j) zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí
k) umožnit vyprazdňování nádob ve dnech a v časech svozu
l) udržovat nejbližší okolí a samotná stanoviště sběrných nádob v čistotě
m) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich ukryty uzavřít
n) neukládat do sběrné nádoby odpad dle čl. 4 této vyhlášky
o) zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob, nebo speciálních sběrných
pytlů tvořených pro tento účel
p) při provedení stavebních prací, případně demolic domu a rekonstrukci
komunikace zajistit zneškodnění nebo recyklaci tohoto odpadu.
(2) Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných
podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umísťovat dostatečný
počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich
shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob.
Čl. 4
(1)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat
nebezpečný odpad.
stavební suť a jiný podobný odpad
objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar zejména větve
uhynulá zvířata a jejich části
horký popel
tekutiny a ztekucené odpady.

(2) Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo
zapalovat.
(3) Zakazuje se pálit odpad.
(4) Zakazuje se ukládat do odpadových nádob rozmístěných na veřejných
prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti nebo při
podnikatelské činnosti.

Čl. 5
Nakládání s odpady
(1) Sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu od plátců na území obce
zajišťuje obec Vítonice prostřednictvím oprávněné osoby dle systému
nakládání se směsným komunálním odpadem.
(2) Sběr, svoz, shromažďování a dočasné skladování vytříděných látkových
složek z komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst zajišťuje obec
Vítonice prostřednictvím oprávněné osoby.
Čl. 6
Kontrola
Ustanovení vyhlášky kontrolují:
(1) pracovníci Obecního úřadu Vítonice.
Čl. 7
Sankce
(1) Za porušení povinnosti stanovené touto vyhláškou lze uložit fyzické osobě
pokutu do výše 30.000,-- Kč.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
(1) Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem č. 1/98 ze dne 23.9.1998 se ruší.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Martin Smeták
zástupce starosty obce

Miroslav Čapoun
starosta obce

