Obec Korolupy

Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
katastrálním území obce Korolupy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Korolupy vydává dne 22.12. 2001 podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č.128/2000 Sb., oobcích (obecním zřízení) a v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Oddíl I
Základní ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na katastrálním území obce Korolupy (dále jen „území obce”) včetně systému
nakládání se stavebním odpadem.
2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby hlášené vobci ktrvalému pobytu a na fyzické
osoby vlastnící objekt určený nebo sloužící kindividuální rekreaci. Tato vyhláška se vztahuje na
všechny právnické a fyzické osoby oprávněné kpodnikání, které produkují odpad zařazený dle
katalogu odpadů, jako komunální odpad, mají-li sobcí Korolupy uzavřenou písemnou dohodu
ovyužívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle této vyhlášky.

Článek 2
Základní pojmy
1. Pro potřebu této vyhlášky je odpadem movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou avlastník
se jí zbavuje súmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního předpisu. Okruh
věcí, které se dále považují za odpad, je uveden vpříloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
2. Nebezpečný odpad je takový odpad, který má aspoň jednu nebezpečnou vlastnost, jako např. baterie,
zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, zbytky spotřební chemie a foto chemie, léčiva,
lékovky, odpad zdrobných oprav automobilu jako jsou papírové filtry nasycené oleji, olejové filtry,
azbestové obložení, opotřebované oleje ze spalovacích motorů a převodovek, odpadní akumulátorová
kyselina, olověné akumulátory a textilní materiál znečištěný škodlivinami.
3. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou
nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení svýjimkou odpadu vznikajícího u
právnických nebo fyzických osob oprávněných kpodnikání. Pro potřeby sběru atřídění rozdělujeme
odpad na:
a.
využitelné složky komunálního odpadu (např. papír, textil, plasty, barevné kovy, železný

Obec Korolupy

b.

šrot), které jsou využitelné kdalšímu využití,
zbytkové složky komunálního odpadu jsou ty, které nejsou způsobilé kdalšímu využití
nebo nemají některou znebezpečných vlastností.
4. Objemný odpad je takový odpad, který má svým charakterem vlastnosti komunálního
odpadu, ale sohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných
sběrných nádob (např. popelnice o objemu 110 l, kontejnery o objemu 1100 l). Tímto
odpadem je zejména odpad zobalů, vyřazená vozidla a jejich části, opotřebované
pneumatiky, nábytek, pračky, ledničky, televizory ajiný elektronický odpad.
5. Stavebním odpadem pro účely této vyhlášky se rozumí odpad vznikající stavební
činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných
kpodnikání (stavební a demoliční činnost). Jedná se o stavební suť, zbytky stavebních
hmot, kamenivo a vytěženou zeminu apod.
6. Příslušným orgánem státní správy je Obecní úřad v Korolupech.
7. Nakládání sodpadem znamená jeho shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,
třídění, skladování, úprava, využívání nebo odstraňování, přepravu a dopravu.
8. Původcem komunálního odpadu je fyzická osoba, pokud při jeho činnosti vzniká
komunální odpad, svýjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob
oprávněných kpodnikání. Za původce komunálního odpadu vznikajícího na území
obce, který vzniká při činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti
původce, se za původce považuje obec.
9. Vokamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad nebo jeho složky na místě
ktomu určeném, stává se vlastníkem odpadu obec Korolupy.
10. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná knakládání sodpady podle
zákona oodpadech, nebo podle zvláštních předpisů (tj. se kterou obec Korolupy
uzavřela smlouvu nasběr, svoz a třídění komunálního odpadu vznikajícího na území
obce).
11. Osobou pověřenou sběrem nebezpečných odpadů je každá osoba se souhlasem obce
Korolupy se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, třídění, využití a zneškodnění
nebezpečných složek, vytříděných zkomunálního odpadu (§ 16 odst. 3 zákona č.
185/2001 Sb.).
12. Fyzickou osobou je občan.
13. Dle § 4 písm. p) zák. č. 185/2001 Sb., původcem odpadu je právnická osoba pokud
při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná kpodnikání, při jejíž
činnosti vzniká odpad zařazený podle katalogu odpadů.
14. Mobilním sběrem nebezpečného odpadu je sběr, zajištěný oprávněnou osobou mající
souhlas okresního úřadu ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech pověřenou sběrem
nebezpečného odpadu vpravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím
speciálního vozidla.
15. Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení ktomu určeného a jejich ponechání
vněm (typizované sběrné nádoby, sběrné suroviny, sběrný dvůr apod.).
16. Sběrná nádoba je nádoba určená kukládání jednotlivých složek odpadu, která splňuje
dané technické parametry. Složky odpadu jsou vní přechovávány až do doby svozu.
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Oddíl II
Systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu
Článek 1
Všeobecné povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných kpodnikání
1. Při sběru komunálního odpadu musí být vždy dbáno na maximální možnost odděleného sběru
jednotlivých složek, a to tak, aby nedocházelo kjejich mísení. Pro tento účel slouží jednotlivé sběrné
nádoby na separovaný komunální odpad (sklo, plasty apod.).
2. Povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání jsou stanoveny již zákonem
o odpadech. Vyhláška se na tyto osoby vztahuje pokud produkují odpad zařazený dle katalogu
odpadů jako odpad komunální a využívají systém obce za podmínek daných touto vyhláškou a
zákonem o odpadech:
a.
předcházet vzniku komunálních odpadů a omezit jejich množství a nebezpečné vlastnosti,
b.
vytřídit nebezpečné látkové složky a uložit je nebo zneškodnit na místech ktomu určených
vesběrném dvoře,
c.
ukládat nebo zneškodňovat vytříděné využitelné složky zkomunálního a objemného
odpadu jen na místech ktomu určeným (odpadní nádoby, nádoby na tříděný odpad, sběrna
druhotných surovin apod.),
d.
ukládat vytříděný komunální odpad pouze do sběrné nádoby,
e.
zajistit si sběrné nádoby na ukládání komunálního odpadu vdostatečném objemu a počtu,
f.
zajistit bezpečný přístup a snadnou manipulaci se sběrnou nádobou vdobě svozu,
g.
udržovat stanoviště a nejbližší okolí sběrných nádob včistotě,
h.
zřizovat stanoviště sběrných nádob na obecních pozemcích pouze se souhlasem obce
Korolupy,
i.
uzavírat sběrné nádoby a zamezit jejich přeplňování,
j.
oznámit obci Korolupy závady vposkytování služby svozu komunálního odpadu
(nedodržování harmonogramu svozu, znečišťování komunikací apod.),
k.
ukládat objemný odpad na sběrných místech,
l.
při využívání systému nakládání skomunálním odpadem, uvedeným vtéto vyhlášce,
zaplatit poplatek stanovený obcí Korolupy za nakládání sodpadem,
m.
pořadatele veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a podobných akcí jsou povinni
zajistit dostatečný počet odpadních nádob, zabezpečit odvoz a zneškodnění odpadu a
úklid znečištěných prostranství,
n.
odpad zúdržby zeleně, zahrad a parků je považován za komunální odpad a jeho sběr musí
probíhat odděleně. Tento odpad musí být využíván ke kompostování buď vlastními silami,
nebo předán oprávněným osobám kvyužití.
3. Fyzická osoba, která má vobci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící kindividuální rekreaci nacházející se na území obce Korolupy, ve které není hlášena
ktrvalému pobytu žádná fyzická osoba je povinna nejpozději do 30-ti dnů od nabytí účinnosti této
vyhlášky předložit Obecnímu úřadu v Korolupech přihlášku ksystému sběru, svozu a zneškodnění
komunálního odpadu. Předložení přihlášky je možno nahradit ohlášením změny podle odstavce 4.
Přihlášení je možné individuálně nebo společně pro více fyzických osob prostřednictvím společného
zástupce.
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4. Fyzická osoba je povinna ohlásit Obecnímu úřadu v Korolupech každou změnu, která u ní nastala
vnakládání skomunálními odpady, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku. Hlášení změn
může být provedeno prostřednictvím pověřeného zástupce.
5. Právnické a fyzické osoby oprávněné kpodnikání jsou povinny kontrolním orgánům obce na
jejich žádost prokázat, jak mají zajištěnou likvidaci nebo využití odpadů vznikajících při jejich
činnosti.
6. Při manipulaci sodpadem nelze:
a.
do sběrných nádob ukládat: - nebezpečný odpad
- stavební suť
- objemný odpad (pneumatiky, kartony, dřevěné obaly apod.)
- uhynulá zvířata a jejich části
- horký popel
- tekuté odpady
b. ukládat odpad mimo odpadní nádoby,
c. spalovat hořlavé a nebezpečné složky odpadu,
d. ukládat do odpadkových košů na veřejných prostranstvích
komunální
odpad
zdomácností,
e. vybírat odpad zodpadních nádob a nádob na tříděný odpad,
f. rozbíjet pevné nebezpečné složky komunálního odpadu
(zářivky,
olověné
akumulátory apod.),
g. ředit a míchat nebezpečné kapalné složky komunálního
odpadu a vylévat je do
kanalizace,
vodních
toků a do terénu,
h. vypouštět freonové náplně zchladicích zařízení do ovzduší.

Článek 2.
Povinnosti oprávněné osoby
1. Oprávněná osoba dodržuje na území obce Korolupy svozový systém, který je upraven smlouvou
sobcí Korolupy.
2. Oprávněná osoba je dále povinna:
a.
zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem, aby nedocházelo khygienickým
závadám,
b.
naložit do vozidla veškerý komunální odpad nebo jeho složky, které se nachází na
stanovišti odpadních nádob a jeho bezprostřední blízkosti,
c.
vrátit vyprázdněné nádoby na dohodnuté místo a odstranit znečištění, ke kterému došlo při
manipulaci se sběrnými nádobami včetně úklidu stanoviště odpadních nádob,
d.
nahlásit obci všechny nedostatky zjištěné při sběru a svozu komunálního odpadu,
e.
informovat obec o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na úplné a včasné plnění
povinností stanovených touto vyhláškou,
f.
vpřípadě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba
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zajistí náhradní svoz do 24 hodin od pravidelného termínu.

Článek 3
Odkládání využitelných složek odpadu
1. Využitelné složky odpadů jsou povinny fyzické osoby předávat knáslednému využití:
a) Papír - tento druh odpadu zneškodní občan sám spalováním ve vlastním zařízení nebo ho
bude třídit a shromažďovat v domácnosti a poté předávat přímo do Sběrných surovin.
b) Sklo - občané jsou povinni tento druh odpadu třídit a shromažďovat v domácnostech
azneškodňovat ukládáním do kontejnerů 1100 l s nápisem SKLO. Stanoviště kontejnerů je
pod rampou u hostince.
c) Drobné kovové předměty, ostatní kov (železný šrot) - občané jsou povinni tento druh
odpadu třídit a shromažďovat v domácnosti a při vyhlášení hromadného sběru železného
šrotu v obci předávat ke zneškodnění nebo přímo do Sběrných surovin. Organizace sběru
bude předem zveřejněna.
d) Textilní materiál - občané jsou povinni tento materiál třídit a shromažďovat v domácnosti
apoté předávat přímo do Sběrných surovin.
e) Dřevo (dřevěné kusy nábytku nebo jeho části) - tento druh materiálu zneškodní občan sám
ato buď využitím nebo spalováním ve vlastním zařízení nebo nabídne občan dřevo ke
spálení nebo jinému využití někomu jinému.
f) Organický kompostovatelný kuchyňský odpad - tento druh odpadu zneškodní občan sám
uložením na svých vlastních kompostech nebo bude součástí směsného komunálního
odpadu.
g) Plastové PET lahve - tento odpad občan třídí a shromažďuje v domácnosti v plastových
pytlích, které obdrží na Obecním úřadě. PET láhve ukládá do pytlů zmačkané na co
nejmenší objem auzavřené původním uzávěrem; odděleně láhve bílé a barevné. Poté je předá
do Sběrného místa odpadů, které je na Obecním úřadě a je přístupné vúředních hodinách
OÚ.
i)
Velkoobjemový odpad - na požádání občanů bude přistaven
velkoobjemový kontejner aodvezen za úhradu občanů na řízenou skládku.
Jedná se o odpad z domácnosti, u kterého není pro jeho objemovost možno
provést zneškodnění uložením do sběrných nádob nebo kontejnerů.
2. Do nádob určených kukládání využitelných složek odpadů není dovoleno ukládat jiné odpady, než ty
pro které jsou určeny.

Článek 4
Odkládání nebezpečných složek odpadů
1. Občané jsou povinni odkládat nebezpečné složky odpadů kjejich následnému nezávadnému
zneškodnění do Sběrného místa nebezpečných odpadů, které je na Obecním úřadě a je přístupné
vúředních hodinách OÚ. Jedná se o tento odpad:
Kód odpadu
Název odpadu
150102
plastový obal znečištěný škodlivinami
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150104
160601
200109
200112
200120
200121
200123
200124

kovový obal znečištěný škodlivinami
akumulátor
olej a/nebo tuk
barva, lepidlo, pryskyřice
galvanický článek elektrický, suchý nebo mokrý
zářivka, ostatní materiál s obsahem rtuti
ledničky, mrazničky
televizory

2. Vyřazené léky je možno odkládat vlékárnách vJemnici, ve Znojmě, případně vdalších lékárnách.

Článek 5
Odkládání zbytkových složek odpadů
1. Pro ukládání zbytkových složek odpadů (čl. 2, odst. 4, písm. b), pokud není dále stanoveno jinak,
jsou vrámci systému stanoveného touto vyhláškou určeny typizované sběrné nádoby 110 litrů a 1100
litrů odsouhlasené oprávněnou osobou.
2. Do sběrných nádob se ukládá:
a.
bio odpad - odpad zkuchyňské přípravy potravin, zbytky jídel,
b.
drobné zbytkové složky zdomácnosti,
c.
popel.

Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, případně právnických nebo fyzických osob
oprávněných kpodnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou
odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné
kpodnikání na skládku, kde je to schváleným provozním plánem povoleno. Tímto se nevylučuje možnost
zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky případně jiným
způsobem.

Oddíl III
Pravomoce obce Korolupy
Článek 1
Oprávnění obce Korolupy
1. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou vzastoupení obce Korolupy
oprávněni provádět:
a.
členové Zastupitelstva obce Korolupy,
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b.
c.

členové kontrolní komise obce Korolupy,
pověření pracovníci obce Korolupy.

Článek 2
Sankce
1. Obec Korolupy stanoví vsouladu se zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., podmínky a lhůty pro sjednání nápravy a při
opětovném zjištění nedostatečného počtu sběrných nádob, dochází-li tím khygienickým aestetickým
závadám, nařídí původci odpadu zajistit jejich větší počet.
2. Porušení této vyhlášky se postihuje u fyzických osob dle zákona o přestupcích, pokud nejde ofyzické
osoby uvedené vodst. 3 tohoto článku.
3. Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje u právnických osob a fyzických osob oprávněných
kpodnikání zapojených do systému dle zákona o odpadech.
4. Pokutu do výše 300 000,- Kč uloží orgán obce vpřenesené působnosti fyzické osobě oprávněné
kpodnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání
skomunálním odpadem bez písemné smlouvy stouto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo
odstraňování odpadů vsouladu stímto zákonem.
5. Orgán obce vpřenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20 000,- Kč fyzické osobě, která není
podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví auto vraku vrozporu stímto zákonem.

Článek 3
Smlouvy spůvodci odpadů
1. Obec Korolupy uzavře smlouvu spůvodcem odpadu, který produkuje komunální odpad zařazený dle
Katalogu odpadů jako komunální odpad písemnou dohodu o možnosti využívání systému asoučasně
stanoví podmínky pro využívání systému pro původce odpadů. Pro zjednodušení administrativy,
může Zastupitelstvo obce Korolupy rozhodnout, že tuto smlouvu nahradí přihláška ksystému sběru,
svozu a zneškodnění komunálního odpadu platného pro území obce Korolupy.
2. Na původce odpadu, se kterým obec Korolupy uzavře smlouvu dle odst. 1 tohoto článku, se
přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.
3. Zapojení do systému nezbavuje původce komunálního odpadu dle odst. 1 tohoto článku povinností
stanovených zvláštními předpisy.

Článek 4
Obecná ustanovení
1. Za obsah separovaných složek vnádobách na veřejném prostranství zodpovídá provozovatel nádob,
za obsah sběrných nádob ve vlastnictví, příp. pronájmu fyzických osob zodpovídá vlastník, příp.
nájemce těchto nádob.
2. Poškozené sběrné nádoby nebudou vyváženy.
3. Pokud jde o sběrné nádoby fyzických osob, jsou tyto oprávněny nádobu ponechat na veřejném místě
pouze po dobu svozu, a po té ji bez odkladu týž den odstranit (tj. vden svozu). Nádoba nesmí
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znečišťovat veřejné prostranství a nesmí výrazně omezit jeho užívání. Případné znečištění je majitel
nádoby povinen ještě týž den odstranit.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška obce Korolupy č. 2/2001 o nakládání skomunálním a se
stavebním odpadem ze dne 8.6. 2001.

Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne8. 1. 2002.
Datum vyvěšení vyhlášky (den vyhlášení): .............................................

Datum sejmutí vyhlášky:

.............................
František Karásek
místostarosta obce

.............................................

.................................
ing. Martin Hanek v.r.
starosta obce

