OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE KOVÁŘOV č. 3/2012
o nakládání, sběru, třídění, využívání a zneškodňování
odpadů vznikající na území obce Kovářov
Zastupitelstvo Obce Kovářov na svém zasedání dne 14.12.2012 usnesením č. 14 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 ustanovením § 10 odst. 1, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) tuto
obecně závaznou vyhlášku o sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška).

ODDÍL I.
Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tato vyhláška řeší nakládaní s komunálním odpadem a stanovuje sběr, třídění,
využívání a zneškodňování komunálních odpadů (dále jen odpady) na území obce
Kovářov.
2) Tato obecně závazná vyhláška též určuje místa k odkládání odpadu včetně nakládání se
stavebním odpadem.
3) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé
bydliště a pro osoby, které se na území obce zdržují, za účelem např. rekreace.
4) Vyhláška je závazná pro všechny původce odpadu (právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání) ,kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají nakládání
s komunálním odpadem na území obce
5) Každá fyzická osoba i původce odpadu může s odpadem nakládat pouze způsobem,
který je v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., zvláštními právními
předpisy a touto obecně závaznou vyhláškou.

Čl. 2
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
2) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
3) Nebezpečný odpad - 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 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Objemný odpad (odpad větších rozměrů) je takový, který je svým charakterem
odpovídající komunálnímu, ale k jeho sběru nelze použít běžné nádoby.
5) Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných
složek, nebezpečných složek a objemného odpadu.
6) Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto
zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo podle zvláštních právních
předpisů
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7) Svozovou oblastí se rozumí území obce Kovářov.
8) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
9) Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro
komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na
něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se
stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na
místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu až do jeho
předání oprávněné osobě.
10) Krizová situace pro účely této obecně závazné vyhlášky je taková situace, kdy není
možno zajistit využití nebo zneškodnění určité složky komunálního odpadu nebo jeho
složek dle podmínek této vyhlášky v důsledku vyšší moci , v důsledku rozhodnutí
správního orgánu, v důsledku poruchy zařízení na takovou dobu, po kterou nelze odpad
provizorně skladovat v zařízení apod.

ODDÍL II.
Sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů
Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
1) Pro shromažďování a třídění odpadů jsou občanům určené tyto sběrné nádoby
a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice a mobilní kontejnery) a pytle označené logem Obce Kovářov
– slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné
obaly z domácnosti, kuchyňské odpady, dle přílohy č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
b) mobilní kontejnery na nebezpečný odpad podle přílohy č. 2 zákona 185/2001 Sb. je
likvidován 2x ročně (jaro, podzim) mobilním svozem zajišťujícího firmou s oprávněním
likvidovat tento druh vyjmenovaného odpadu podle zákona o odpadech
c) kontejnery (např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) na tříděný odpad –
plasty, sklo
d) jiná obcí určená místa, která budou označena cedulí s nápisem „Svozové místo“
Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a),c), nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný
odpad vytříděný z komunálního odpadu. Tento odpad je možno odkládat na sběrných
místech mobilního sběru nebezpečných odpadů. Do výše uvedených nádob a zařízení nelze
ukládat inertní materiál.
2) Není dovoleno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby a mimo obcí určená místa
b) odkládat do sběrných nádob jiný druh odpadů, než pro jaký jsou určeny a označeny
c) do volně rozmístněných kontejnerů odkládat žhavý popel, uhynulá zvířata nebo části
těl zvířat, a to i v uzavřených obalech
d) přeplňovat sběrné nádoby
e) poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů
3) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu jako odpad komunální
(právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít sběru, třídění využívání
a zneškodňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě
písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna
obcí.
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Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné
osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické
osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si
odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popř. jiným
způsobem.

Čl. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova
Odpad z čištění veřejných komunikací a bioodpad z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán do
mobilních kontejnerů a následně likvidován podle zákona 185/2001 Sb.

Čl. 6
Povinnosti fyzických a právnických osob
Fyzické a právnické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky na území obce
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše
uvedené vyhlášky, pokud odpad samy nevyužívají v souladu se zákonem č 185/2001 Sb.,
o odpadech a v souladu s touto vyhláškou Obce Kovářov.

Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle výše uvedené
vyhlášky. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu
určených.
Fyzické osoby jsou dále povinny:
a) umožnit přístup k sběrným nádobám (popelnicím) a přistavit je na dostupné místo
v době jejich vyprazdňování
b) udržovat stanoviště těchto sběrných nádob a jeho nejbližší okolí v čistotě
c) sběrné nádoby (popelnice) plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít,
neodkládat odpady vedle
sběrných nádob
d) do sběrných nádob pro tříděný komunálního odpad ukládat pouze odpad, pro který
jsou určeny
e) vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu a tyto nebezpečné složky
uložit na místě určené touto obecně závaznou vyhláškou v daném čase vyhlášeném
Obcí Kovářov

Čl. 8
Stanoviště sběrných nádob
1) Majitel nemovitosti je povinen umístnit nádoby na taková místa, aby byla přístupná
a dostupná zaměstnancům oprávněné osoby provádějící odvoz odpadu. Majitelé
rekreačních objektů jsou povinni umístit sběrné nádoby (pytle na TKO) na hromadná
stanoviště označená jako „Sběrná místa“ nebo do přistavených kontejnerů na místa
určená obcí a dohodnutá se svozovou firmou.
2) Nádoby musí být umístněny tak, aby nebyla narušena průchodnost chodníků
a komunikací
3) Nádoby nesmějí být umístněny pod okny domů, v těsné blízkosti dětských hřišť a mimo
nezbytně nutnou dobu potřebnou k odvozu odpadu.

3

Čl. 9
Sankce
Porušením povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tedy zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů a zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů.

Čl. 10
Kontrolní činnost
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí:
- pověření pracovníci Obecního úřadu Kovářov a Obecní policie Kovářov

Čl. 11

Touto Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012 se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2006.
Čl. 12

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013

Pavel Slivka
místostarosta

Pavel Hroch
starosta obce Kovářov

Vyvěšeno na úřední desce dne ………………………
Sejmuto dne ……………………….
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