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Obecně závazná vyhláška obce
o nakládání s komunálním a §e stavebním odpadem
Obecní zastupitelsťvo Obce Josefov roáodlo na svém jednani dne 3. 12. 200l v usnesení
č. 40 vydat, podle ustanovení § 10 písm. a) a d) zákona č. 12812000 Sb. o obcích v platném
znění a vsouladu sustanovením § 17 odst. 2 zákona č. i85/200l Sb. o odpadech a změně
někteých dalšíchzákonů, obecně zixaznou vyhlášku obce ( dále jen vyhláška ) o nakládání
s komunálním a se stavebním odpadem.

Clánek 1.
základní ustanovení
1_1

Vyhtáška uprawje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,odstraňování
komunálního odparu, kteý vzniká na katastrálním územíobcí Josefov, Flřebeny,

Radvanov a Luh nad Svatavou, včetně systému nakládaní se stavebním odpadem.
1.2.

Tato vyhláška se váahuje na všechny fyzické osoby, které mají v obcich Josefov,
Hřebeny, Radvanov a Luh nad Svatavou trvalý pobyt a ťyzickéosoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužícík indrviduální rekreaci nachiuejici se
v katastrálním uzemí výše uvedených obcí. Vyhláška se vztahuje rovněž na právnické a
fyzické osoby provozující v katastrálním územíýše uvedených obcí podnikatelskou
činnost.

čHnex z.

Zá|<|adní pojmy

z.I. Odpad - jekaždá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
ji zbavit, a přísluši do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k ákonu č.
185/2001 Sb. o odpadech a změně někteých dalšíchzákonů (dale jen zákon o
odpadech).
2.2.

Nebezpečný odpad

-

v prováděcím předpise
2.3.

odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném

ajaloýkolivjiný odpad vykazujícíjednu nebo více nebezpečných

vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech
Komunální odpad - veškený odpad vznikající na ,6zemi obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzichých osob
oprávněných k podnikaní,

Nakl_ádfut s odpady - jejich shromažd'ování, sousťeďování, sběr, qfkup, řídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využivání a odstraňování.
2.5. Shromažd'ování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažd'ovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalšímnakládaním s odpady
2,6. Skládka odnadů - technické zařizeni určenék odstraňování odpadů jejich trvalým a
řízeným uloženímna zemi nebo do země.
2.4

//

,/

z

,,'

,a"

2'7' PŮvodce odnadŮ

- Právnická or:b3,. při jejiž činnosti vzrukají odpady, nebo fyzická
osoba oPrávněná k
Podnikáni, gfi ;árz p"ňňl.te einnosii
odpady. pro
komunální odPadY vinikající*torÁÍ
"riiir;i
oo.., Ú.rJn ají původ u 8i*ár,i
fyzic§ých osob,
naněŽ se nevztahují
Povinnosti původce, .;'r;;ů;odce odpadů povťuje
obec. obec se
stává PŮvodcem komunálních oápadů
;;ň;ň;',
kay ýiíckr;;b.;dpady odložína
místě k tomu určeném.obec se současně
stane vlastníkem těchto odpadů.
Článek 3.
povinnosti

'Všeobecné

3'1' KaŽdý máPři své Činnosti nebo vrozsahu

své působnosti povinnost předchrlzet
vzniku
odPadŮ, omezovat jejich mnoŽství
a nebezpečne'uiur,norti. odpady jejichž
vztiku nelze

:3?:1?l#:L,'#"rH,,:r,

popřípadě oaJt.u"j"y způsobem,-Ú;,i;"hrožuje
lidskJ

3'2' KaŽdý je Poviněn nakládat s odpady
a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
o odPadech a ostatními pravnimi
;iil;y vydan]ími nu o.t.unu životniho
;:§rfffr.
3'3' K Převzetí odPadŮ do svého vlastnictví je

oprávněna osoba podle zákonao odpadeph
a
oápua..n pat ou"c.
3,4, FYzické osobY jsoupovinny odkládat
to,n*ijioi
na
ktomu určených a
od-děleně"shromažd'ovut, triai ulřidávat
"ii"a r.místech
oart-uncni podle systému
za podmínek stanovených v
§

1

7 zákonu o

HTffii;*:i

3'5' PŮvodci, lcteří Produkují odPad podobný
komunálnímu odpadu z činnosti právniclqých
osob a fuziclqých osob oPrávněnych
ťpoanltani

mot ou na základJ smlouvy s obcí
mít pisemnou io*u a musí vždy

Hlilfff,,T,tff#,':§i"Jí* §sfJ], ;;;í

ČHnek 4.
Naktádání s komunáIním odpadem
a tříděníkomunálního odpadu jsou
k dispozici §.to sběrné nádoby a
a) Sběrné nádobY (PoPelnice) sloužík ukládání
zbytkového odpadu po vytffdění (smetí,
popel, saze, newatné obaly z domácností,
kuchyňrte oápuay apod.)
b) Velkoobjemové mo,br_l! tont.;n..y slouží
[ uHaaani bio odpadu a velkoobjemového
odpadu z domácností. Vyváženit ont.ln."r
p"ai. p"ri.iy
c) Vkťdézobci Josefov, řřebeny, Ráovanóv
u fuň náa svatavou bude umístěn jeden
velkoobjemoý kontejner a to naÁístě veřejně
,"aÁeÁa
přístupném.
d) obec zajistí nejmén8 2x ročně sběr a
úr;;;;;;ečného
odpadu. o místě sběru
nebezpečnéhoodpadu a termínu odvozu
vyrozumí obec občany nejméně 14
dní dopředu
zPůsobem v místě obvyklým (mezi
neUezpeenli oa-páá pr,ri _ oielouO
nitryr, uturulátory,
a baterie, vYbojkv a zářivky, pn.'u*u'ň,
.hi.d,i;il,
,.i.r,r"o, bany,
:iff|frffirČlánkr

,"r,'r:"",'*"mťd'ování

Nakládání

ČHnek 5.
se §távebním odpadem

Stavební odPad vzniklý Při stavební činnosti občanů
popřípadě právnichých osob a
ťYzickYch osob Provozujícícň podnikatelskou
činnost bude útáa,in do velkoobjemoých
kontejneďr oPrávněné osoby. odvoz stavebního
odpadu uua. p.oueden na Áaay původce
odpadu a to na řízenou skládku.
TÍmto není dotČena moŽnost zajistit odvozstavebního
odpadu a uloženína fizenou skládku
vlastnimi ProstředkY PŮvodce o-dpadu nebo jiným
,ptrou.* v souladu se zákonem
o

odpadech.

Článek 6.
Sankce

6,L
6,2,

orgán obce v přenesené pŮsobnosti uloŽÍ pokutu až
do výše 20.000,- Kč ťyzickéosobě,
kÍerá není Podnikatelem a dopustí se přesiupku
tím-, že se zbavíauávraku v rozporu se
zákonem o odpadech
Pokutu do qýŠe300.000,- Kč uloží
.or.gánobce vpřenesené působnosti fyzickéosobě
oPrávněné k Podnikárrrí nebo právnické-osobě,
která vylživásystém

nakládání

s

komunálním odPadem bez písemnésmlouvy

,.";'Ů;;.';;

s

obcí, nebo která nemá

zajiŠtěnow'trŽití nebo odstraňování odpadri v
souladu se zákonem

o odpadech.
6,3, ŘÍzenía uloŽení pokuty ti" ,inalit nejpozději
áo
roku
od-e dne, kdy se o
i.anorro
porušení povinnosti příslušnýorgán aozvtaOt. "
6,4, Pokutu ukládá, vYbirá a vymaÉa správní orgán
kteý o pokutě rozhodoval. pokuty

uloženéorgiá^nem obce jsou pňjmem rozpočtu
Óbce.

čtánek z.
Oprávnění obce v přenesené působnosti

7,1, Orgán obce kontroluje, zda právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné kpodnikání
vYuŽivaji sYstému zavedeného obcí pro nuŘtaaani
s komunálním odpadem pouze na
základě PÍsemnésmlouvY s obcí u )au ryzicii
osoba, která není podnikatelem, se

zlavule odpadu potze v souladu se zákoneá o oápuJ".n.
og9brim_ afuri,cwgÁosobám oprávněným
kpodnikaní
PokutY za PoruŠenÍ_povinnostipodle § 66 oást. ť,a*onuo oofruJ..t.'soueasne
může
stanovit opatř:ť.
pro zj ednáni nápravy samostatným rozhodnutím.
1 lhlťy
7,3, Organ obce ukládáfuzióWým
osobám i"k"Íy;p-r".*p"t uvedený v 69
zákona o
§
Současně můžestanovit opaiřeni á rr,d pro zjednání
óruu, samostatným

7,2, orgán obce ukládáprávnicým

:#*T*,

7,4, orgán obce kontro]uje, zda

prátvnické osoby a fyzické osoby oprávněné
kpodnikáni
mají zajiŠtěnovYrržitínebo oditranění odpadu u,outuau
r. rún.io o oápua..rr.

Clánek 8.
Společná ustanovení.

8,1, FYzické i Právnické osoby na které se

vzuahuje tato vyhláška jsou povinny ode dne
ÚČinnosti vYhláŠkY komunální odpad odděĚně
shromažd,ovat, třídit a předávat
k odstranění podle systému stanoveného obcí
v této r.ýnasr..

8.2. PoPlatky zaproyoz

systému nakládaní s komuná]ním odpadem a se stavebním odpadem
jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce obce Josefov o mistních
této
vyhlášky
Podle

poplatcích.

8.3. Ynahy neupravené vtéto vyhlášce, které vzniknou při nakládaní skomuruilním a
stavebním odpadem se fidí ustanoveními ákona o odpadech a dalšímiplatnými
8.4.

právními předpisy.
Touto vYhláŠkou se rušíobecně závazná vyhláška obce Josefov
s komunálním odpadem platná do současné doby.

,

o

nakládaní

Clánek 9.
Doložka

Tato obecné závazná vyhláška obce Josefov o nakládaní s komunálním a se stavebnim
odpadem byla vyhlášena dne
12. 200l, vyvěšením na uřední desce obecniho úřadu a
^4.
nabývá účinnostidn.. ..1 4. Lat,)L

Ladislav Čizet
starosta obce Josefov

