Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice
č. 3/2008
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Zastupitelstvo městyse Štěchovice se na svém zasedání dne 19. listopadu 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 (dále jen „vyhláška“).

čl. 1
Působnost vyhlášky
1. Vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce.
2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé
nebo přechodné bydliště, a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
3. Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikajícími činností právnických osob
nebo podnikatelskou činností fyzických osob oprávněných k podnikání. Na tyto
odpady se vztahuje § 16 zákona o odpadech.
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čl. 2
Základní pojmy
Odpad je každá movitá věc, které se vlastník zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit, a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených
v příloze č. 1 zákona o odpadech.
Nebezpečný odpad je odpad, který je uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů
uvedeném v prováděcím právním předpise, a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla
nebo omezení. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných
komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
Komunálním odpadem však není jemu podobný odpad vznikající činností
právnických osob nebo podnikatelskou činností fyzických osob oprávněných
k podnikání.
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Využívání odpadů je činnost vedoucí k získání druhotných surovin, k recyklaci
odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických
vlastností odpadů.

6. Původcem odpadu vznikajícího činností právnické osoby je tato právnická osoba.
Původcem odpadu vznikajícího podnikatelskou činností fyzické osoby oprávněné
k podnikání je tato fyzická osoba. Za původce komunálního odpadu vznikajícího
na území obce v důsledku činnosti fyzických osob, se považuje obec. Obec se
stává původcem a současně vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy
fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.
7. Oprávněná osoba pro svoz a likvidaci odpadů je každá právnická nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

čl. 3
Systém sběru komunálního odpadu
1. Odděleně se sbírají tyto složky komunálního odpadu: sklo; plasty; papír; kovy;
nebezpečný odpad (např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti,
výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, staré
nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní
oleje, monočlánky); vyřazené léky.
2. Pro sběr skla jsou v katastru obce rozestavěny příslušně označené zpravidla zelené
plastové kontejnery. Odkládat do těchto kontejnerů jiný odpad je zakázáno.
3. Pro sběr plastů jsou v katastru obce rozestavěny příslušně označené zpravidla
žluté plastové kontejnery. Odkládat do těchto kontejnerů jiný odpad je zakázáno.
4. Pro sběr papíru jsou v katastru obce rozestavěny příslušně označené zpravidla
modré plastové kontejnery. Odkládat do těchto kontejnerů jiný odpad je zakázáno.
5. Sběr kovů je prováděn svozem. Dny a stanoviště jsou vyhlašovány obvyklým
způsobem (vývěskami, místním rozhlasem) min. 14 dní předem. Kovový odpad
sbírá spolek Vltavan Štěchovice podle dohody.
6. Sběr nebezpečného odpadu je prováděn svozem. Stanoviště jsou:
Štěchovice - u Lípy svobody; u horního jezu
Třebenice - u obchodu
Masečín - náves; osada Maják (u osadní chaty).
Svoz je prováděn min. 3x ročně. Dny a hodiny svozy jsou vyhlašovány obvyklým
způsobem (vývěskami, místním rozhlasem) min. 14 dní předem. O odevzdání
nebezpečného odpadu vydá pracovník svozové organizace potvrzení.
7. Sběr vyřazených léků provádí každá lékárna; nejbližší lékárna je v Davli.
8. Kompostovatelný rostlinný odpad (tráva, listí, natě apod.) se likviduje svépomocí.
9. Kontejner přistavený před vraty hřbitova je určen výhradně pro sběr odpadu ze
hřbitova. Odkládat do tohoto kontejneru jiný odpad je zakázáno.
10. Ostatní složky komunálního odpadu se ukládají do popelnic nebo
velkoobjemových kontejnerů na určené stanoviště. Popelnice vyprazdňuje jednou
týdně obec prostřednictvím svého smluvního partnera. Velkoobjemové kontejnery
obec prostřednictvím svého smluvního partnera přistavuje zejména v chatových
oblastech a vyprazdňuje je dle potřeby. Do popelnic a velkoobjemových
kontejnerů je zakázáno odkládat stavební odpad a ty složky komunálního odpadu,
které se sbírají odděleně (odst. 1 tohoto článku).

čl. 4
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1. Každý, kdo produkuje stavební nebo demoliční odpad je povinen:
a. oddělovat ze stavebního a/nebo demoličního odpadu nebezpečné odpady ve
smyslu vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb;
b. stavební a/nebo demoliční odpad odevzdat oprávněné osobě, která vlastní nebo
provozuje zařízení na zpracování stavebního a demoličního odpadu nebo
oprávněné osobě, svážející stavební a demoliční odpad do takových zařízení;
není-li využití možné, zajistit uložení stavebního a/nebo demoličního odpadu
na skládce odpovídající skupiny;
c. vyžádat si od oprávněné osoby potvrzení o množství a druhu převzatého
odpadu
d. na vyžádání se prokázat potvrzením podle písm. c kontrolnímu orgánu obce.
2. Veškeré jednání s oprávněnou osobou podle odst. 1 vede ten, kdo stavební nebo
demoliční odpad produkuje; rovněž nese veškeré náklady s likvidací svého
stavebního a demoličního odpadu spojené.

čl. 5
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby jsou ode dne účinnosti vyhlášky povinny
a. komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstraňování dle čl. 3 této vyhlášky, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se
zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy;
b. naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při
manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával;
c. udržovat čistotu v okolí sběrných nádob (a to i tehdy, jsou-li nádoby jejich
majetkem nebo jsou-li umístěny na jejich pozemku).
2. Je zakázáno
a. odkládat jakýkoli odpad mimo místa k tomu určená (tzv. černé skládky);
b. do kontejnerů uvedených v čl. 3 odst. 2., 3. a 4. této vyhlášky odkládat jiné
látky, než pro které jsou určeny; do popelnic a velkoobjemových kontejnerů
(čl. 3 odst. 10) ukládat nebezpečný odpad, vyřazené léky; do těchto kontejnerů a
popelnic je zakázáno ukládat stavební odpad, odpad z demolic a výkopovou
zeminu;
c. do kontejneru přistaveného před vrata hřbitova ukládat jiný odpad než odpad ze
hřbitova;
d. do popelnic odkládat žhavý popel;
e. znemožňovat nebo ztěžovat odvoz odpadů (parkování vozidel kolem kontejnerů
apod.).

čl. 6
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem,
zejména neoprávněné založení skládky a odkládání komunálního nebo stavebního
odpadu mimo místa vyhrazená vyhláškou, bude stíháno dle obecně závazných
právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona o odpadech.
čl. 7
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádějí pověření
členové zastupitelstva nebo ekologický výbor Úřadu městyse Štěchovice nebo
pověření zaměstnanci městyse zařazení do úřadu městyse.
čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. prosince 2008.
Zároveň se ruší Obecně závazná vyhláška obce Štěchovice č. 1/2001 o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem z 13. prosince 2001.
Podpisy:

Miroslava Vlková, v.r.
starostka

PhDr. Jiří Malý, v.r.
zástupce starostky

