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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DRAHONÍN
č. 04/2008.

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Drahonín
Zastupitelstvo obce Drahonín se na svém zasedání dne 13.3.2008 usneslo vydat na základě §
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. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Drahonín, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
2) Tato vyhláška se vztahuje na:
a.
b.

c.

na všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce a na vlastníky staveb a pozemků, které se na
území obce jejich místních částí nacházejí,
na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený do katalogu
odpadů jako komunální odpad, mají-li s obcí uzavřenou písemnou smlouvu o využívání systému sběru
komunálního odpadu,
na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které mohou nakládat s komunálním odpadem na
základě uděleného souhlasu obce.

3) Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání
v oblasti s nakládání s komunálním odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb.
4) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob. Za komunální odpad se nepovažuje odpad, který vzniká při činnosti právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:
a.
b.
c.
d.
e.

tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
kompostovatelný komunální odpad,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle zákona o odpadech
odst. 1 písm. a), b), c).

Vyhláška 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)
1)
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na „Horní návsi“, tj. mezi budovou obecního
úřadu a areálem zemědělského družstva.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a.
b.

sklo, kontejner barvy zelené,
plasty, PET lahve, skladovány v pytlích v domku na horní návsi.

3)

Svoz tříděného odpadu provádí oprávněná osoba dle potřeby, minimálně však 1 x za 3
měsíce.
Čl. 4
Shromažďování kompostovatelného komunálního odpadu

1)

Kompostovatelným komunálním odpadem je takový odpad, který obsahuje organické
zbytky (vyjma chemických látek) a zbytky zeleně.
Shromažďování kompostovatelného komunálního odpadů je dotčená osoba povinna
realizovat na vlastním pozemku nebo odvést do odpovídajícího zpracovatelského
zařízení. Nejbližší kompostárna se nachází v areálu TS města Bystřice n.P..

2)

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, na úřední desce na obecních www stránkách, pomocí elektronické
pošty, na výlepových plochách, v místním tisku a v místním rozhlase.

3)

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn TS města
Bystřice n.P., resp. na skládce Bukov či ve sběrném dvoru města Tišnov.
Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1)

Nebezpečným odpadem je takový odpad, který má jednu nebo více nebezpečných
vlastností, uvedených v příloze č. 2 Zákona o odpadech. Nebezpečnou složkou
komunálního odpadu je ta, která má vlastnosti nebezpečného odpadu. Jedná se např. o
tekuté nebo vypařující se látky, látky zápalné a výbušné, uhynulá zvířata, televizory,
ledničky a jejich části, léky, zbytky barev a chemikálií, motorové oleje, olejové filtry,
akumulátory.
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2)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován obecním úřadem.
O termínu a umístění svozu budou občané včas informováni obecním úřadem na úřední
desce obecního úřadu, na úřední desce na obecních www stránkách, pomocí
elektronické pošty, na výlepových plochách, v místním tisku a v místním rozhlase.

3)

Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v areálu Technických služeb města Bystřice n.P. a.s., se sídlem Na cihelně 469,
případně ve sběrném dvoře města Tišnov, se sídlem Wágnerova 1543. Kontakty a
otevírací dobu lze nalézt na www stránkách www.tisnov.cz, resp. www.bystricenp.cz .
Nepotřebné léky je možné odložit v kterékoliv lékárně.

4)
5)

Při nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu je nutno zajistit:
a.
b.
c.
d.

oddělené shromažďování a odkládání,
odpovědné počínání, které zamezí ohrožení života a zdraví lidí či zvířat,
ochranu životního prostředí,
že nebezpečný odpad budou odevzdávat pouze osoby starší 15-ti let, které se prokážou platným
občanským průkazem za účelem ověření trvalého pobytu a k zapsání údajů do evidence o převzetí
nebezpečného odpadu.

Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu, svoz odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou
a.

b.

2)
3)

4)

5)

6)

typizované sběrné nádoby, tj. popelnice, kontejnery a igelitové pytle určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu, popelnice musí být označeny známkou prokazující zaplacení
poplatku za svoz komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště velké sběrné nádoby je umístěno na obecní návsi. Toto stanoviště je společné
pro více uživatelů.
Směsný odpad je v zimním období svážen každá týden, resp. v letním období jednou za
14 dnů. Svozovým dnem v týdnu je středa. Změny termínů, tj. začátek, resp. konec
zimní sezóny bude zveřejněn obvyklým způsobem, tj.na úřední desce obecního úřadu,
na úřední desce na obecních www stránkách, pomocí elektronické pošty, na výlepových
plochách, v místním tisku a v místním rozhlase.
Svozové stanoviště nesmí být vzdáleno více než 5 m od okraje komunikace, ze které je
svoz odpadu zajišťován, přičemž každý schod je brán jako 1 m. Nádoby nesmí být
mimo dohodnuté případy umístěny na ohraničeném pozemku. Za přistavení sběrné
nádoby na toto stanoviště, stejně tak za úklid stanoviště odpovídá vlastník sběrné
nádoby. Pokud oprávněná osoba při provádění svozu znečistí stanoviště u
popelnicových nádob, je povinna provést na tomto stanovišti úklid.
V případě poškození sběrné nádoby má její vlastník povinnost zajistit na své náklady
její opravu, případně její výměnu. Důvodem k výměně může být např. nefunkčnost
uzávěru, nemožnost úplného a bezpečného vyprázdnění nádoby či nepohyblivost
koleček u kontejnerů.
Úhrada za zneškodňování směsného odpadu bude prováděna formou místního poplatku
pro všechny osoby s trvalým bydlištěm na území obce, vlastníky staveb určených pro
individuální rekreaci, vlastníky rekreačních zařízení a vlastníky průmyslových objektů,
resp. objektů občanské vybavenosti (restaurace, hotely, ubytovny, obchody atp.). Sazba
poplatku bude stanovena samostatně obecně závaznou vyhláškou.

Vyhláška 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)

2)

3

Obec Drahonín
Obecně závazná vyhláška obce Drahonín č. 04/2008 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

1)
2)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odložení stavebního odpadu je možné použít zpoplatněnou skládku stavebního
odpadu, např. skládka TS města Bystřice n.P., skládka Čebín, resp. Brno – Královo
Pole.

4)

Každá žádost o demolici nebo stavební úpravy, podaná k odboru výstavby, musí
obsahovat údaj o konečné likvidaci stavebního odpadu. Každá žádost o kolaudaci stavby
musí být doložena doklady, které potvrdí, že byl odpad zneškodněn oprávněnou osobou.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1)

2)
3)

4)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 01/2001,
Obecně závazná vyhláška obce Drahonín stanovující systém nakládání s komunálním
odpadem, která nabyla právní účinnosti dne 25.2.2002.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Kontrolou plnění této vyhlášky jsou pověření členové kontrolní komise, resp. starosta a
místostarosta obce a oprávněná osoba zajišťující svoz komunálního odpadu. Oprávněná
osoba má též oznamovací povinnost.
Porušení této vyhlášky lze postihovat dle platného znění Zákona o odpadech, resp. dle
Zákona o přestupcích, vč. souvisejících prováděcích vyhlášek a nařízení vlády ČR.

……………………

…………………………

Ing. Pavel Kocůr
místostarosta

Ing. František Lukášek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

15.3.2008

Sejmuto z úřední desky dne:
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