Obecně závazná vyhláška obce Drunče,2/2010
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Drunče a systém nakládání
se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Drunče se na svém zasedání dne 10.prosince usneslo vydat na
základě 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. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

§1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajících na území obce Drunče a systém
nakládání se stavebním odpadem na území obce Drunče.
2. Tato vyhláška se vztahuje na:
a) fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce Drunče, na které se nevztahují
povinnosti původce odpadů1),
b) osoby vlastnící na území obce Drunče stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, pokud se v takové stavbě neposkytují ubytovací služby (v tomto případě platí
režim původce odpadů),
c) původce odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří
produkují odpad zařazený dle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
odpadu, a mají-li uzavřenou písemnou smlouvu s obcí Drunče2) o využívání systému dle
této vyhlášky.

§2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí :
a)
obcí Drunče (též jen obec) katastrální území obce Drunče a území jeho místních částí,
b)
komunálním odpadem3) (dále jen KO) veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů4),
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání,
c)
využitelným odpadem odpad získaný odděleným sběrem a určený k dalšímu
využívání (papír, bílé /čiré/ a barevné sklo, kovy, plasty, nápojové kartony, jedlé oleje
a tuky, aj.),
d)

objemným odpadem složka KO, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do
sběrných nádob na zbytkový komunální odpad (sporáky, koberce, nábytek, různé
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přístroje, molitan, aj.). Objemným odpadem nejsou výrobky, na které se vztahuje
povinnost zpětného odběru5) a pro které na území obce neexistuje místo zpětného
odběru,ale je řádně podepsána smlouva s Městem Deštná o odběru tohoto odpadu
nebezpečným odpadem6) – nebezpečné složky komunálního odpadu zařazené jako
nebezpečný odpad v Katalogu odpadů4). Jedná se zejména o zbytky barev a
rozpouštědel a jejich obaly, zbytky spotřební chemie a fotochemie, léčiva a lékovky,
textilní materiál znečištěný škodlivinami, televizory, PC monitory, lednice, mrazničky,
suché nebo jiné baterie, zářivky, výbojky, olejové filtry, odpadní oleje, olověné
akumulátory, kyseliny, louhy, aj.). Nebezpečným odpadem nejsou výrobky, na které
se vztahuje povinnost zpětného odběru5) a pro které na území města neexistuje místo
zpětného odběru,
zbytkovým odpadem složka KO, která zůstává po vytřídění využitelného, objemného
a nebezpečného odpadu z KO, a drobný odpad odložený do odpadkových košů
umístěných na veřejných prostranstvích,
odpadem ze zeleně odpad rostlinného původu z údržby zahrad, balkónové zeleně,
travnatých ploch a dvorů ve vlastnictví fyzických osob, dále pak vánoční stromky,
stavebním odpadem (dále jen SO) odpad vznikající u fyzických osob při stavební
činnosti, stavebních opravách a demolicích. Jedná se zejména o výkopovou zeminu,
beton, cihly, keramické výrobky (obklady, dlažby, sanitární zařízení apod.), střešní
krytina, okna, bytová jádra, podlahové krytiny (lina apod.) a ostatní stavební a
demoliční odpady uvedené v Katalogu odpadů4) aj.),
svozovou společností (dále jen Společnost) oprávněná osoba7) se kterou obec Drunče
uzavřela smlouvu o zajištění systému, nebo její „subdodavatel“,
sběrnou nádobou typizovaná nádoba určená k odkládání složek odpadu
(tzv.popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem do 1100 litrů, velkoobjemový
kontejner s objemem nad 1100 litrů a odpadkový koš umístěný na veřejném
prostranství. Sběrnou nádobu určuje Společnost. Ve sběrné nádobě se složky odpadu
přechodně shromažďují do doby svozu tak, aby nedocházelo k přeplňování sběrné
nádoby,
stálým stanovištěm vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění
sběrných nádob určených ke sběru zbytkového odpadu nebo využitelných složek
odpadu. Ke zřízení stálého stanoviště na veřejném prostranství8) je nutný souhlas
Obecního úřadu
svozovým stanovištěm místo na veřejném prostranství8) určené Společností
k dočasnému umístění sběrných nádob v den svozu tak, aby byly volně a bezpečně
přístupné pro pracovníky Společnosti,
sběrným dvorem zařízení, kde mohou fyzické osoby pod dozorem obsluhy odkládat
využitelný, objemný, nebezpečný a zbytkový odpad,(v Deštné)
mobilním svozem odpadů takový způsob svozu, kdy Společnost odebírá určité druhy
odpadů na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrových a
svozových prostředků, a to pod dohledem obsluhy určené Společností,
původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady; pro KO
vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce KO považuje obec, které se stává
původcem KO a současně vlastníkem těchto odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba
odpady odloží na místě k tomu určeném.

§3
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad (dále jen KO) se třídí na následující složky :
a)
využitelný odpad
−
sklo
−
plasty
−
nápojové kartony
−
papír
b)
objemný odpad –pouze po dohodě objedná obec kontejner na dobu určitou
c)
nebezpečný odpad-pouze po dohodě objedná obec kontejner na dobu nezbytně nutnou
d)
zbytkový odpad-pouze po dohodě objedná obec kontejner na dobu určitou
e)
odpad z údržby zeleně.-pouze po dohodě objedná obec kontejner nebo zajistí odvoz a
likvidaci

§4
Využitelný odpad
1. Využitelné složky KO se odkládají:
a) v katastrálním území obce Drunče do sběrných nádob, označených nápisem a barevným
rozlišením takto :
zelená (plastové 1,1 l )
zelená(plastové 240 l )
žlutá (plastové 1100 l )
žlutá (plastové 240 l)
modrá (plastové1100 l )
modrá (plastové 240l )

- sklo
-sklo
- plasty,nápojové kartony
-plasty,nápojové kartony
- papír, kartony
- papír,kartony

§5
Objemný odpad
Objemný odpad se odkládá do velkoobjemových kontejnerů umístěných u Obecniho úřadu
Drunče, v případě mobilního svozu umístěných na určených stanovištích. Místa a termíny
mobilního svozu v předstihu a vhodným způsobem oznamuje Společnost.

§6
Nebezpečný odpad
1. Nebezpečný odpad se odkládá do speciálních sběrných nádob umístěných po dohodě nebo do
speciálního mobilního kontejneru v případě mobilního svozu.
2. Mobilní svoz nebezpečných složek KO provádí na požádání Společnost, přičemž Společnost
s předstihem a vhodným způsobem zveřejní termíny svozu, svozové oblasti, stanoviště, časy
a seznam nebezpečných odpadů, které je možno při mobilním svozu odevzdat.

3. Nepotřebné léky a léky s prošlou dobou použitelnosti (vyřazená léčiva) je možno odkládat ve
všech lékárnách na území okresu.

§7
Zbytkový odpad
Zbytkový odpad se odkládá do sběrných nádob bez zvláštního označení o objemu do 1100 litrů
umístěných na stálém stanovišti.

§8
Odpad z údržby zeleně
1. Odpad z údržby zeleně bude přednostně využit 9) - kompostován na pozemku, k němuž má
ten, kdo kompostování provádí, právo užívání (např. používání zahradních kompostérů),
nebo odkládán do zařízení k využívání tohoto odpadu (např. kompostárna).
2. Odpad z údržby zeleně je možno odkládat do velkoobjemových kontejnerů při mobilním
svozu odpadů, a to za dohledu obsluhy. Místa a termíny mobilního svozu v předstihu a
vhodným způsobem oznamuje Společnost.

1.
2.
3.

4.
5.

§9
Stavební odpad
Stavební odpad, který je vhodný k využití, bude nabízen k recyklaci Společnosti nebo jinému
provozovateli zařízení na využití stavebních odpadů.
Odstraňování stavebního odpadu na řízené skládce je možné pouze tehdy, nebylo-li nalezeno
využití odpadu, a při splnění podmínek provozního řádu skládky.
Stavební odpad je nutno z místa vzniku odstraňovat bezodkladně tak, aby nedocházelo
k nepříznivému estetickému či hygienickému dopadu na životní prostředí, nebo k narušení
vzhledu obce.
Stavební odpad je možno odkládat do speciálního kontejneru, který na základě objednávky a
za úhradu přistaví Společnost.
Stavební odpad se předává Společnosti k využití nebo k odstranění za cenových podmínek
stanovených ceníkem Společnosti.

§10
Místa určená (zajištěná) pro odkládání odpadů10)
1. Místy určenými pro odkládání odpadů jsou :
a) sběrné nádoby pro odpady umístěné v souladu s právními předpisy11) a touto vyhláškou,
b) nádoby u obecního úřadu a nádoby v části Annovice
c) stanoviště mobilního svozu odpadů,
§11
Všeobecná pravidla pro nakládání s komunálními odpady a pro svoz odpadů

1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech tomu určených a ode dne,
kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat,
třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, nestanoví-li obecně
závazný právní předpis jinak.
2. Bezplatně využívat systému obce pro nakládání s komunálním odpadem je oprávněna fyzická
osoba, která je prokazatelně poplatníkem místního poplatku stanoveného obecně závaznou
vyhláškou obce Drunče12).
3. Do sběrných nádob nelze odkládat žhavý popel, tekutý odpad nebo uhynulá zvířata, apod.
4. Za podmínek daných platnými právními předpisy bude každý udržovat pořádek a čistotu na
vlastněném či užívaném pozemku.

§12
Zapojení původců odpadů do systému obce
1. Původci odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří produkují
odpad podobný komunálnímu, mohou na základě písemné smlouvy s obcí využívat systému
obce pro nakládání s komunálním odpadem. Rozsah zapojení do systému obce bude
upravovat písemná smlouva.
2. Mají-li původci odpadů uzavřenou smlouvu o využívání systému, jsou povinni řídit se touto
vyhláškou a dodržovat její ustanovení.

§13
Použité výrobky, pro které je zřízen systém zpětného odběru5) se odkládají přednostně na
místa zřízená v rámci tohoto systému.

§14
1. Kontrolu nad dodržováním jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou v zastoupení města
oprávnění provádět pracovníci Obecního úřadu Drunče.
2. Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů1
§15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2011.

L.S.

Vladislav Skůpa v.r.
starosta města

Petr Soucha, v.r.
místostarosta

_____________________________________________________________________
1)

§ 4 písm.p) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst.6 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
3)
§ 4 písm.b) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
4)
Vyhláška MŽP 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 (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
5)
§ 38 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
6)
§ 4 písm.a) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
7)
§ 4 písm.r) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
8)
§ 34 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
9)
§ 4 písm.1) a § 11 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
10)
§ 17 odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
11)
§ 2 a § 12 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
12)
obecně závazná vyhláška města Pelhřimov č.13/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13)
např.:zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích, zákon č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schváleno Zastupitelstvem obce Drunče 10.12.2010
Vyhlášeno vyvěšením dne 11.12.2010

