OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Velký Šenov č. 3/ 2001
Zastupitelstvo města Velký Šenov vydalo dne 19.11.2001 podle ustanovení § 10, písm. a) a § 84
odst. 2, písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích a podle § 17 odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech (dále jen zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
o místním systému sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování
komunálního odpadu
a nakládání se stavebním odpadem
Čl. 1
Závaznost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního
odpadu na území města.
2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý nebo
dlouhodobý pobyt a pro další osoby, které se na území města zdržují. Vyhláška je závazná i pro
vlastníky a správce nemovitostí, ve kterých vzniká komunální odpad.
Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle
Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou využít systému sběru, svozu, třídění, využívání a
zneškodňování komunálních odpadů stanoveného touto vyhláškou, na základě písemné dohody s
městem Velký Šenov.
Čl. 2
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit,
protože ji již nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na
základě zvláštního právního předpisu.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Nebezpečný odpad je jakýkoliv odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností,
např. výbušnost, hořlavost, dráždivost, toxicitu, karcinogenita atd. Přehled nebezpečných odpadů viz
příloha č. 1.
4. Separovaný odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká odděleným sběrem za účelem
dalšího využití, např. papír sklo, plasty apod.
5. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

-26. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustředění odpadů do shromažďovacích prostředků v
místě jejich vzniku před dalším nakládání s odpady.
7. Skládkování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny,
sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
8. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s
ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky,
šrot.
9. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady
vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují
povinnosti původce, se za původce považuje město. Město se stává původcem komunálních
odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Město se současně
stává vlastníkem těchto odpadů.
10. Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad je místo určené k umístění sběrné
nádoby.
11. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
12. Místem určeným k uložení odpadu se pro potřeby této vyhlášky rozumí sběrná nádoba, kontejner
nebo sběrný dvůr, speciální nádoby a PE pytle. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník nebo
správce nemovitosti jakož i místa pro PE pytle pro směsný a separovaný komunální odpad.
Čl. 3
Povinnosti fyzických osob při nakládání s odpady
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů,
omezit jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být
využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je
v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.
2. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného touto
vyhláškou.
3. Nádoby na směsný komunální odpad lze používat pouze k účelu, pro který jsou určeny.

4. Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít a
odpad z ní při další manipulaci nevypadával.

-35. Je zakázáno:
a) odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu mimo nádoby nebo místa k tomu účelu určená,
nebo odkládat složky komunálního odpadu do nádob nebo na místa určená pro jiné složky
komunálního odpadu než jsou složky odkládané,
b) odkládat do sběrných nádob, pytlů nebo na určená místa uhynulá zvířata nebo části jejich těl,
c) odkládat horký popel a hořící předměty, jakož i látky, které mohou způsobit vznícení nádoby,
svozového vozidla nebo skládky nebo jiného obdobného zařízení,
d) odkládat tekuté odpady do sběrných nádob,
e) odkládat stavební odpad nebo jiný podobný odpad do nádob pro směsný nebo tříděný odpad,
f) nadměrné zhutňování a stlačování odpadu v nádobách, kterým by mohla být překročena jejich
nosnost nebo by mohlo dojít k jejich poškození,
g) pálení nebo zapalování odpadu v nádobách,
h) umísťovat komunální odpad do nádob přidělených jiné nemovitosti bez vědomí správce nebo
vlastníka nemovitosti nebo do odpadových košů a kontejnerů určených pro odpad ze hřbitova,
i) umísťování odpadů osobami, které nejsou zapojeny do místního systému, do nádob, pytlů nebo na
stanoviště určená k užívání osobám zapojených v místním systému nakládání s komunálními odpady.
Čl. 4
Povinnosti oprávněné osoby
1) Oprávněná osoba má za povinnost:
a) zajistit dostatečný počet sběrných nádob, odpovídajících podmínkám této vyhlášky,
b) zajistit svoz směsného komunálního odpadu dle harmonogramu svozu ve všech částech
dohodnuté svozové trasy,
c) v případě znečištění prostranství při manipulaci odpadových nádob, toto ihned odstranit,
d) zajistit v případě poruchy vozidla nebo jiné nepředvídatelné události náhradní svoz, a to v
nejbližším možném termínu, nejpozději následující den,
e) kontrolovat technický stav sběrných nádob,
f) zcela vyprázdnit sběrnou nádobu, aby nedocházelo k hygienickým závadám,
g) po vyprázdnění vrátit sběrnou nádobu na stanoviště sběrné nádoby.
Čl. 5
Systém nakládání s komunálním odpadem
1) Směsný komunální odpad:
a) v den svozu zajistí původce odpadu přistavení sběrné nádoby na určené stanoviště,
b) stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad je rozhraní vozovky a chodníku
komunikace; v místě, kde to není možné, do 5 m od kraje komunikace, která je svými parametry
dostupná svozové technice,

c) frekvence svozu je dána „Harmonogramem svozu odpadových nádob“, který je jako příloha č. 2
součástí této vyhlášky
d) pro nakládání se směsným komunálním odpadem jsou k dispozici sběrné
-4plastové i plechové nádoby o objemu o 110, 120, 240, 660 a 1100 litrů a dále černé plastové pytle,
které si občan může zajistit na ekonomickém odboru MěÚ ve Velkém Šenově,
e) pro ukládání drobného odpadu podobného komunálnímu odpadu slouží odpadkové koše, jejichž
počet, rozmístění a frekvence svozu jsou dány „Harmonogramem svozu odpadkových košů“, který
je jako příloha č. 3 součástí této vyhlášky.
2) Separovaný odpad:
a) stanoviště nádob na separovaný odpad se určuje dohodou mezi městem a oprávněnou osobou a
stanovuje se podle optimální donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby,
b) pro nakládání se separovaným odpadem jsou k dispozici nádoby, které jednoznačně stanovují druh
odpadu, který lze do nich ukládat, označení je odlišeno barvou a nápisem a dále PE pytle, které si
občan může zajistit na ekonomickém odboru MěÚ ve Velkém Šenově. Svozová trasa PE pytlů je
příloha č. 5 této vyhlášky.
3) Nebezpečný odpad:
a) pro nakládání s nebezpečným odpadem slouží sběrný dvůr:
- ve sběrném dvoře lze odložit stanovené odpady dle pokynů obsluhy a v souladu s provozním
řádem sběrného dvora,
- sběrný dvůr je určen k shromažďování stanovených odpadů, vzniklých činností fyzických osob,
které mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt ve městě a prokáží se jménem a adresou,
- ve sběrném dvoře vede provozovatel evidenci fyzických osob, které tam odpad odložily a vydá jim
doklad o uložení určitého druhu odpadu,
- ve sběrném dvoře je možno odložit i nebezpečný odpad od právnických či fyzických osob
oprávněných k podnikání, a to za úplatu, jejíž výše je dána ceníkem oprávněné osoby, provozující
sběrný dvůr. Na základě předání je vystaven a potvrzen evidenční list nebezpečných odpadů,
b) pro sběr vyřazených léků slouží mimo sběrného dvora i kontejner umístěný v lékárně, ulice
Vilémovská č.p. 500 ve Velkém Šenově,
c) pro sběr monočlánků slouží mimo sběrného dvora i kontejner umístěný v prodejně elektro domácí potřeby, ulice Leopoldovská č.p. 381 ve Velkém Šenově.
Čl. 6
Stavební odpad
Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání bude ukládán za úplatu do kontejnerů oprávněné osoby. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si využití či zneškodnění tohoto odpadu jiným způsobem, který je v
souladu se zákonem o odpadech.
Čl. 7
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem bude posuzováno podle § 46 odst. 2
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst. 4 zákona o
odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Poplatky
Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 Města Velký Šenov.

Čl. 9
Kontrolní činnost
Kontrolu povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření zaměstnanci MěÚ Velký Šenov,
kteří se prokáží platným pověřením.

Čl.10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška města Velký Šenov č.5/1998 o nakládání s komunálním odpadem.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

.............................................
Oldřich Kratochvíl
místostarosta

................................................
Ing. Šárka Kopáčková
starostka města

Vyvěšeno : 20.11.2001
Svěšeno : 14.12.2001

-6Přílohy:

č.1 Přehled nebezpečných vlastností odpadů
č.2 Harmonogram svozu odpadových nádob
č.3 Harmonogram svozu odpadkových košů
č.4 Provozní doba sběrného dvora
č.5 Svozová trasa pytlů pro tříděný odpad

Příloha č.1 k vyhlášce č. 3/2001
Přehled nebezpečných vlastností odpadů:
- výbušnost
- oxidační schopnost
- vysoká hořlavost
- hořlavost
- dráždivost
- škodlivost zdraví
- toxicita
- karcinogenita
- žíravost
- infekčnost
- teratogenita
- mutagenita
- schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo
kyselinami
- schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování
- ekotoxicita
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2001
Harmonogram svozu odpadových nádob
Zimní svoz platí od 1.11. do 30.4.
Odpadové nádoby se vyváží vždy v pondělí na celém území města - každý týden nebo 1 x za 14 dní v
sudé týdny
Letní svoz platí od 1.5. do 31.10.
Odpadové nádoby se vyváží vždy v pondělí na celém území města - každý týden nebo 1 x za 14 dní v
sudé týdny.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2001
Harmonogram svozu odpadkových nádob
Odpadkové nádoby se vyvážejí každé pondělí na celé území města

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 3/2001
Provozní doba sběrného dvora
od 1.4. do 30.11.
středa - od 11,00 do 16,00 hod.
sobota - od 8,30 do 11,30 hod
od 1.12. do 31.3.
středa – od 13,00 do 16,00 hod
sobota – od 8,30 do 10,30 (pouze v sudé týdny)

