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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185 /
2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Účel a oblast použití
1.1. Účelem této vyhlášky je stanovení systému sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na územním obvodu obce. Vyhláška rovněž
stanoví způsob nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na územním obvodu obce.
1.2. Tato vyhláška je závazná:
a) pro všechny fyzické osoby, které mají na územním obvodu obce trvalé bydliště, na
vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci a není v ní hlášena
žádná fyzická osoba k trvalému pobytu a pro další osoby, které se na územním obvodu
obce zdržují,
b) pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (podnikatelé), které produkují
odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu.

Čl. 2
Základní pojmy
Odpad - movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a
přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 Zákonu o odpadech.
Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad, který má jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 Zákona o odpadech.
Komunální odpad – je to veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění komunikací a prostranství,
při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
Stavební odpad –odpad vznikající stavební činností (při stavebních a demoličních pracích).
Jedná se o stavební suť, zbytky stavebních hmot, vytěženou zeminu apod.
Biologický odpad – je komunální odpad, který lze biologicky rozložit, jako např.listí, tráva,
větve a další odpad ze zahrady.
Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným
uložením na zemi nebo do země.
Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění
Původce odpadu – právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad
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vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují
povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec.
Oprávněná osoba – je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle tohoto
zákona nebo podle zvláštních předpisů²).
Nakládání s odpady – je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem stanovení systému, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
K podnikání v oblasti nakládání s odpady na územím obvodu obce Číhaň je vždy zapotřebí
souhlas příslušného orgánu obce (odbor zemědělství a životního prostředí), který rovněž
stanoví podmínky, za kterých může být souhlas k podnikání s odpadem udělen. V oblasti
komunálního odpadu je zaveden systém sběru, třídění a zneškodňování komunálního odpadu,
který realizuje oprávněná osoba k podnikání v oblasti nakládání s odpady – svoz TKO a
skládkování ve smyslu Zákona o odpadech.
3. 1. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. k jeho shromažďování a třídění, mohou občané
využívat tyto sběrné nádoby a zařízení :
a) nádoby na komunální odpad (popelnice o obsahu 110 l) – slouží k ukládání
zbytkového odpadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti,
kuchyňský odpad, drobné předměty atd. Tyto sběrné nádoby jsou majetkem
vlastníka nebo správce obytných nemovitostí a jsou umístěny na stálých k tomu
určených místech přilehlých k těmto nemovitostem. Za dostatečný objem sběrné
nádoby se považuje 25 litrů na osobu a týden,
b) sběrné plastové pytle – (o objemu 110 l) slouží k ukládání komunálního odpadu po
vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňský odpad,
drobné předměty atd. pro fyzické osoby, jejichž nemovitost je obtížně dostupná pro
svoz komunálního odpadu oprávněnou osobou. Budou je používat občané v části
Nový Dvůr.
c) plastové zvony na tříděný odpad – slouží k ukládání separovaného odpadu – skla,
plastu a PET lahví. Do těchto nádob je zakázáno ukládat jiný odpad, než na který
jsou určeny. Nádoby jsou umístěny na veřejných prostranstvích . Do těchto nádob
mohou ukládat tříděný odpad pouze fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání jen na základě písemné smlouvy s obcí Číhaň o využití
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu
d) sběrný kontejner na nebezpečný odpad - bude přistaven zpravidla 1 x ročně na
návsi obce a bude sloužit k ukládání nebezpečných odpadů vytříděných
z komunálního odpadu ( např. olověné akumulátory, výbojky, zářivky, textilní
materiály znečištěné organickými škodlivinami, staré nátěrové hmoty, televizory,
chladničky a ostatní spotřební elektronika) Termín bude vždy řádně a včas
zveřejněn obvyklým způsobem (Úřední desky OÚ, apod.) na základě smlouvy s
firmou oprávněnou k nakládání s odpady
e) sběr vyřazených léků - provádí se pouze předáním v lékárně v Klatovech, Kolinci,
Plánici apod.
f) sběr vyřazených pneumatik - provádí se v termínu a místě uvedením v článku 3,
bodu d) této vyhlášky
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g) odpadkové koše –/popelnice/ jsou umístěné u víceúčelové nádrže a lze do nich
ukládat pouze drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných
prostranstvích. Do těchto nádob je zakázáno ukládat komunální odpad z domácností
a odpad z provozování živnostenské činnosti.
h) kovový odpad - se ukládá na k tomu vyhrazeném oploceném místě
i) biologický odpad - ze zahrad je zneškodňován vlastníky zahrad kompostováním.

3.1.1.Požadavky na nádoby na odpad a kontejnery
- nádoby na komunální odpad v potřebném počtu si musí zajistit fyzické osoby na vlastní
náklady, nebo si je pronajmout od oprávněné osoby, s výjimkou nádob na separovaný
odpad, velkoobjemových kontejnerů a nádob na nebezpečný odpad, které zajišťuje
oprávněná osoba.
- nádoby na odpad musí být trvale umístěny pouze na vlastních pozemcích fyzických osob
(výjimku tvoří boxy na popelnice u nájemních domů) na místech k tomu určených a
vybudovaných. Jejich umístění na veřejných prostranstvích je možné pouze po projednání
s majitelem pozemku.
- nádoby na odpad musí být vlastníkem či nájemcem udržovány v dobrém technickém stavu
tak, aby byla umožněna bezpečná manipulace s nimi a bylo umožněno použití
mechanizace, kterou disponuje oprávněná osoba.
3. 2. Komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a
odpad z nich při manipulaci nevypadával. Odkládání odpadu mimo nádoby je zakázáno. Do
nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat nebezpečný odpad (3. 1. odst.d) tekutiny,
zbytky ropných produktů, předměty (stavební suť), které by mohly poškodit svozové zařízení.
3. 2. 1. Velkoobjemové kontejnery – přistavení a odvoz na základě smlouvy mezi objednatelem
a oprávněnou osobou
3. 3. Komunální odpad je odvážen a likvidován oprávněnou osobou v souladu se zákonem
o odpadech.
3. 4. Likvidace separovaného a nebezpečného odpadu je prováděna na základě smlouvy mezi
objednatelem a oprávněnou osobou.
3. 5. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění,
využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě
písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
4.1. Stavební odpad vzniklý při stavebních činnostech občanů příp. právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a
rekultivace, zpevnění cest apod., s výjimkou vytěžené zeminy kategorie „0“.
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4.1. Osoby produkující stavební a demoliční odpad, který je vhodný k recyklaci na dostupných
zařízeních k tomu určených, jsou povinny tento odpad nabídnout k využití provozovateli
zařízení na využití odpadů.
4.2. Pokud není možné stavební odpad nabídnout k recyklaci, zajistí si odvoz tohoto odpadu a
uložení na řízené skládky na svoje náklady ten, komu stavební odpad vznikl.
Čl. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací a údržby veřejné zeleně
Odpad z čištění veřejných komunikací a bioodpad z veřejné zeleně je ukládán pracovníky
oprávněné osoby ke kompostování na určené místo v obci.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob a způsob prokazování využití nebo zneškodnění odpadu
6.1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode
dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat
k využití a odstraňování dle obcí stanoveného systému, pokud odpad samy nevyužijí v souladu
se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
6. 2. Fyzická osoba - vlastník či nájemce je povinen :
- v částech Číhaň a Plánička přemístit před dnem svozu sběrné nádoby na komunální odpad
ze stanoviště na soukromém pozemku k veřejné komunikaci, po níž se provádí svoz
v určený den (harmonogram svozu určí oprávněná osoba),
- v části Nový Dvůr přemístit před dnem svozu sběrné igelitové pytle na určené místo v obci
Číhaň na veřejném prostranství o budovy OÚ Číhaň
- ve všech částech obce:
- udržovat pořádek a čistotu v okolí nádob,
- označit nádobu číslem popisným nebo evidenčním nemovitosti majitele nádoby,
- využívat sběrných nádob pouze k účelu, pro který jsou určeny,
- dezinfikovat nádoby 1x ročně (u popelnic)

Čl. 7
Povinnosti oprávněné osoby
7.1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené
řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně právními předpisy, vyhláškou obce o
nakládání s odpady.
7. 2. Četnost svozu komunálních odpadů
Nádoby na komunální odpad – popelnice a sběrné igelitové pytle jsou vyváženy celoročně 1x
za 4 týdny dle plánu svozu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1
měsíc před realizací změny.
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7. 3. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností, oprávněná osoba zajistí
náhradní svoz.
Čl. 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, zákona č. 200 / 1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a Zákona o odpadech.

Čl. 9
Úhrada za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu
9.1. Za sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu platí fyzické osoby, na něž
se vztahuje tato vyhláška, obci poplatek. Výši poplatku, včetně způsobu jeho výběru,
stanovuje obecně závazná vyhláška o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
9.2. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou do 31.12. předcházejícího roku
uzavřít smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů s obcí. Zapojení do systému je nezbavuje
povinností upravených zvláštními právními předpisy. V případě uzavření smlouvy s jinou
organizací oprávněnou k nakládání s odpady jsou tyto osoby povinny předložit kopii smlouvy
kdykoliv na požádání kontrolního orgánu.

Čl. 10
Kontrolní činnost
10.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Obecní úřad Číhaň a odbor životního
prostředí Městského úřadu v Klatovech.
10.2. Kontrolu činnosti v rámci výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady provádí
odbor životního prostředí Městského úřadu v Klatovech.
10.3. Kontrolu činnosti z funkce správce poplatku - finanční komise Obecního úřadu Číhaň.

Čl. 11
Výjimky z vyhlášky
11.1. Zastupitelstvo obce může ze závažných důvodů povolit výjimku z této vyhlášky.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Ruší se platnost vyhlášky O nakládání s komunálním odpadem platné od 29.8.1998.
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Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002

....................................
Jozef Púpava
zástupce starosty

.........................................
Miloslav Pojar
starosta obce
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¹) např. zák. 20 / 1966 Sb.o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634 /
1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
²) např. zákon č. 455 / 1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138 / 1973 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309 / 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3)
§ 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů)
4)
§ 10 odst 6 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

1)

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
Např. zákon č. 455/1991/ Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
3)
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
4)
§ 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
5)
§ 10 odst 6 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
6)
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
ve znění pozdějších předpisů.
2)

