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Obec Roudná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002

kterou se stanoví systém shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Roudná a její části Janov a
systém nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Roudná a její části
Janov.
Zastupitelstvo obce Roudná na základě usnesení č. 1/1/02 ze dne 3.1.2002 vydává podle § 17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s
ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. l
Předmět, působnost a závaznost vyhlášky

1) Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce
Roudná a její části Janov.
2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
3) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad
zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou využít systém
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na
základě písemné smlouvy s obcí.
4) Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti
systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou.

Čl. 2
Základní pojmy
Základní pojmy v oblasti nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, takto:
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1) odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. l k tomuto zákonu.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání.
3) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise k zákonu č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, a jakýkoliv odpad vykazující jednu, nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
4) Nakládání s odpady , jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využití a odstraňování.
5) Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na
něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzickká osoba odpady odloží na místě k
tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
6) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nebo podle zvláštních
právních předpisů.
Čl. 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
a) sklo
b) plasty (PET lahve)
c) kovy
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d) objemný odpad
e) nebezpečné složky komunálního odpadu
f) zbytkový odpad
g) kompostovatelný odpad

Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem
1) Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění, jsou původcům a
fyzickým osobám k dispozici:
a) sběrné nádoby / popelnice / - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj.
smetí, popele, sazí, kuchyňských odpadů, nevratných obalů z domácností. Do popelnic je
zakázáno ukládat odpady tekuté, žíravé, toxické, žhavé, infekční, výbušné, uhynulá zvířata a
podobné problémové složky komunálního odpadu.
b) Sběrné nádoby na tříděné odpady - stanoviště sběrných nádob jsou u obou obcí a ve
sběrném dvoře obce Roudná. Učeny pro shromažďování plastových lahví (PET) a skla.
c) Sběrný dvůr obecního úřadu - určené místo pro shromažďování olověných akumulátorů,
zářivek, televizorů, lednic, opotřebovaných pneumatik, starých nátěrových hmot,
monočlánků, léku.Tím se nevylučuje možnost odevzdat vyřazené léky též v lékárnách.
d) Železné velkoobjemové kontejnerové vany- jsou umístěny ve sběrném dvoře a slouží pro
ukládání kovového odpadu.
e) Mobilní kontejner na objemný odpad - umístěn ve sběrném dvoře a slouží ke
shromažďování objemného odpadu z domácností.
f) Mobilní kontejner na kompostovatelný odpad - umístěn ve sběrném dvoře a slouží ke
shromažďování odpadů ze zeleně a rostlinných zbytků.
g) Mobilní kontejner na kompostovatelný odpad - umístěn na zpevněné ploše u hřbitovní
zdi v Janově, slouží pouze ke shromažďování odpadu ze zeleně a rostlinných zbytků ze
hřbitova.
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2) Jiné užívání určených míst je zakázáno. Jiným užíváním je např.:
a) odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek v rozporu s odst. l.
b) odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek mimo sběrné nádoby a velkoobjemové
kontejnery.
c) odkládání žhavého popele, zeminy, stavební stuě, kamení, cihell, tekutin a tekutých
odpadů, uhynulých zvířat nebo jejich částí do sběrných nádob a velkoobjemových
kontejnerů.
d) odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu
velkoobjemových kontejnerů.

do sběrných nádob a

Čl. 5
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, které mají v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, uzavřenou písemnou smlouvu s obcí, bude
odkládán do velkoobejemových kontejnerů oprávněné osoby a přednostně předán na náklady
fyzické osoby /občana/, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání k
materiálovému využití / recyklaci/, nebo v případě, že materiálové využití nebude možné,
bude uložen na legální skládky odpadů. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si přednostně
odvoz tohoto odpadu k recykladi nebo na legální skládky odpadů v případě, že materiálové
využití nebude možné vlastními prostředky popř. jiným způsobem.

Čl. 6
Nakládání s odpadem z čištění komunikací a údržby veřejné zeleně
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán do mobilních kontejnerů a poté odstraněn
uložením na řízené skládky. Bioodpad z veřejné zeleně je ukládán do kontejneru, který je
umístěn ve sběrném dvoře a je určen ke shromažďování odpadů ze zeleně a rostlinných
zbytků.
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Obecné povinnosti při nakládání s odpady
1) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna
tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků,
zejména pak nebezpečných odpadů.
2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí
na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na
použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění
nespotřebovaných částí výrobků.
3) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zajistit
přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost
před jiným využitím odpadů.
4) Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který
zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na
skládku mohou být odstraňovány poze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není
dostupný , nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a
pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, nebo jeho prováděcím právním předpisům.
5) Každý je povinnen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a ostatními
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí
též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými
nebezpečnými vlastnostmi, pokkud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních
předpisech k němu stanoveno jinak.
6) S odpady lze podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona
určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené
zvláštními právními předpisy.
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7) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, oprávněna. V
případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Čl. 8
Povinnosti fyzických osob při nakládání s odpady
1) Každý je povinen podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2) S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, a touto vyhláškou.
3) Fyzické ososby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle výše uvedeného systému.

Čl. 9
Způsob a organizace svozu komunálního odpadu v obci

1) Obec Roudná má uzavřenou smlouvu o zabezpečení svozu a odstranění zbytkového
odpadu a zajištění využití vytříděných odpadů s firmou Rumpold, s.r.o.
2) Svoz komunálního / zbytkového / odpadu uloženého v odpadových nádobách 110 l bude
realizován sběrným vozem v týdenních intervalech / v zimních období/ a v čtrnáctidenních
intervalech / v období letním/. Odvoz tříděného odpadu uloženého v kontejnerech na tříděný
odpad bude realizován na výzvu podle plnění kontejnerů.
3) Odpadové nádoby musí být vlastníkem, nájemcem po vyprázdnění odstraněny z určeného
místa / z ulice, chodníků či veřejného prostranství/ co nejdříve, aby nepřekážely chodcům a
vozidlům, pokud se nejedná o obcí určené místo k trvalému umístění odpadových nádob.
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4) S komunálním odpadem a odpadovými nádobami se manipuluje tak, aby nedocházelo ke
znečištění určených míst nebo stálých stanovišť odpadových nádob.
5) Vlastník, resp. nájemce odpadové nádoby je povinen udržovat čistotu v místech určených
k manipulaci s nádobami a zajišťovat k nim řádný přístup do doby svozu. Za znečištění
během svozu zodpovídá odvozce.
6) Vybírání a odvoz předmětů či odpadu odloženého v kontejnerech je zakázáno, neboť
odpad je majetkem obce.
7) Při změně podmínek užívání odpadových nádob / např. změna majitele, demolice objektu
apod./ je vlastník, resp. správce objektu tuto změnu ohlásit obci.

Čl. 10
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně
některých dalších zákonů.
Čl. 11
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí Obecní úřad v
Roudné.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška číslo 1/1998 ze dne 28.12.1998.
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Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 4.1.2002

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2001
Sejmuto z úřední desky dne:

Jan Horais, v.r. - místostarosta

3.1.2002

Pavel Němejc, v.r. - starosta

