Vyhláška obce Kratušín
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce se usneslo dne .................. vydat podle § 16 odst. 1 a § 14
odst. 1 písm. r) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech tuto obecně
závaznou vyhlášku.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Působnost obecně závazné vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém nakládání s komunálním odpadem pro všechny fyzické
osoby trvale nebo přechodně pobývající na území obce s výjimkou fyzických
osob, které prokáží, že odpad, který produkují, samy využily nebo samy
zneškodnily.
2) Původci odpadu podle zvláštního předpisu (§ 2 odst. 12 zák. č. 125/97 Sb. o
odpadech), kteří produkují odpad podobný domovnímu odpadu, mohou na
základě písemné dohody s obcí využívat systém stanovený touto vyhláškou.
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Článek 2
Vymezení pojmů
Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí
zbavuje s úmyslem ji odložit.
Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností
(viz příloha 2 zák o odpadech).
Komunální odpad (dále jen KO) je veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob. KO je také odpad vznikající při čištění veřejných
komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. V praxi se rozlišují tyto
skupiny složek KO:
− domovní odpad (odpad z domácností)
− objemný odpad (odpad jako domovní, ale s velkými rozměry)
− využitelné složky KO (lze roztřídit a využít - např. papír, sklo, kovy, plasty,
dřevo, kompost, atd.)
− nebezpečné složky KO (olej, barvy, rozpouštědla, kyseliny, chemikálie, léky,
zářivky, atd.)
− uliční smetky (vznikají čištěním veřejných prostranství)
− odpad ze zeleně (ze zahrad)
− obalový odpad
− směsný odpad (odpad, který zůstane po oddělení využitelných a nebezpečných
složek KO, nebo odpad, z něhož tyto složky nebyly odděleny)
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení
odpadů za účelem jeho zneškodnění.
Obec je původcem komunálního odpadu a zároveň jeho vlastníkem. Stává se jím
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.
Oprávněná osoba je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
která je oprávněná k nakládání s odpady.

Článek 3
Povinnosti při nakládání s odpady

1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti.
2) Původce nebo oprávněná osoba musí nakládat s odpady tak, aby nebylo
ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí.
3) Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich předání k využití
nebo zneškodnění oprávněné osobě.
4) Původce nebo oprávněná osoba je povinna zařadit odpady podle druhů a
kategorií stanovených v Katalogu odpadů.
5) Původce nebo oprávněná osoba je povinna kontrolovat nebezpečné vlastnosti
odpadů.
6) Původce nebo oprávněná osoba je povinna vést evidenci odpadů.

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Článek 4
Odděleně shromažďované složky KO
1) V obci se do sběrných nádob (popelnic) sbírá směsný odpad. V případě vytřídění
oddělitelných složek KO si tyto složky likviduje sama fyzická osoba.
2) V obci se odděleně sbírají tyto druhy nebezpečného odpadu:
− oleje a tuky
− barvy a lepidla
− rozpouštědla
− kyseliny
− hydroxidy
− detergenty a odmašťovací prostředky
− fotochemikálie
− léky
− pesticidy
− suché články
− olověné akumulátory
− zářivky
− lednice
− TV přijímače
− elektrotechnický odpad
− obalový materiál znečištěný
3) Oprávněnou osobou pro nakládání se směsným odpadem jsou Technické služby
Prachatice, oprávněnou osobou pro nakládání s nebezpečným odpadem je firma
ing. Martin Janda - služby v životním prostředí, Volary. (Uzavřené smlouvy
oprávněných osob s obcí jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Kratušín.)
Článek 5
Sběr komunálního odpadu
1) Sběr KO se provádí do sběrných nádob (popelnic), které jsou umístěny na
místech příslušných k obytným nemovitostem.
2) Sběrné nádoby, umístěné na stálých sběrných místech příslušných k obytným
nemovitostem, jsou majetkem obce kromě případů, kdy si popelnici koupila
sama fyzická osoba.
3) Pro sběr nebezpečného odpadu bude 2x ročně před obecní úřad přistaven na
dobu 30 min sběrový vůz.
Článek 6
Svoz komunálního odpadu
1) Svoz KO se provádí podle harmonogramu sestaveného oprávněnou osobou a
schváleného obecním úřadem.

2) Rozpis pro svoz tuhého domovního odpadu předá oprávněná osoba (tj. TS
Prachatice) obecnímu úřadu na celý rok dopředu a ten bude po celou dobu
platnosti vyvěšen na úřední desce.
3) Termín svozu nebezpečného odpadu bude oprávněnou osobou oznámen
obecnímu úřadu minimálně 30 dní předem a bude rovněž vyvěšen na úřední
desce. Kapalné odpady budou odebírány v uzavřených těsnících obalech.
V případě kyselin, hydroxidů, pesticidů a rozpouštědel bude oprávněná osoba
vyžadovat specifikaci odpadu, jinak je není povinna odebrat.
4) Za svoz KO oprávněná osoba obecnímu úřadu jako původci odpadu účtuje
částku dle současných platných předpisů (případně dle smlouvy oprávněné
osoby s obecním úřadem).
5) Podíl jednotlivých fyzických osob, produkujících KO, na úhradě nákladů
vynaložených na odvoz a likvidaci odpadů, stanoví pro každý rok zastupitelstvo
obce na svém zasedání.

Článek 8
Povinnosti fyzických osob
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) odděleně shromažďovat směsný a nebezpečný odpad
b) odkládat odpady do nádob k tomu určeným
c) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při
manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával
d) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob
e) prokázat obecnímu úřadu, jak využívá nebo zneškodňuje odpad, který
produkuje
f) zajistit, aby v den svozu KO nejpozději 30 min před dobou svozu byly sběrné
nádoby náležející k příslušné obytné nemovitosti zpřístupněny pro obsluhu
provádějící svoz
g) zajistit udržování čistoty veřejného prostranství přilehlého k nemovitosti ve
svém vlastnictví nebo správě
2) Zakazuje se:
a) odkládání odpadu mimo místa k tomu určená
b) používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu
odpadu
c) spalování odpadů na veřejném prostranství

Článek 9
Povinnosti oprávněných osob
1) Oprávněná osoba je povinna:
a) vymezit, pro jaký druh odpadu jsou sběrné nádoby určeny
b) nakládat s odpadem tak, aby nedošlo ke znečištění sběrného místa a veřejných
prostranství, dojde-li k němu, je povinna toto znečištění okamžitě odstranit
c) provádět svoz odpadu podle smluvního harmonogramu
d) v případě neprovedeného svozu provést náhradní svoz nejpozději do druhého
dne
e) na výzvu obecního úřadu provést mimořádný svoz za účelem odstranění
havarijního nebo nepředvídatelného výskytu odpadu nejpozději do 3 dnů po
výzvě
f) vrátit sběrné nádoby po vyprázdnění na sběrné místo

Článek 10
Nakládání se stavebním odpadem
1) Každý, kdo produkuje stavební odpad, je povinen:

a) oddělovat ze stavebního odpadu nebezpečné odpady
b) stavební odpad odevzdat ke zpracování oprávněné osobě, která vlastní nebo
provozuje zařízení na zpracování stavebního odpadu, nebo oprávněné osobě,
která sváží stavební odpad do těchto zařízení
c) vyžádat si od oprávněné osoby vydání potvrzení o množství a druhu převzatého
stavebního odpadu
d) prokázat se v případě kontroly potvrzením uvedeným v písm. c) obecnímu
úřadu
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 11
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle obecných právních předpisů
(§ 39 odst. 5 písm. b) zák. č. 125/1997 Sb. o odpadech, zákon č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 48-51 zák. č. 367/1990 Sb. o obcích,
ve znění pozdějšícj předpisů)
Článek 12
Platnost obecně závazné vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ........................

.....................................
starosta obce

