Obec Křepice
Zastupitelstvo obce Křepice
Obecně závazná vyhláška obce Křepice č.1 /2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 2.4.2019, usnesením č. IV. usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Křepice (dále jen “systém”) a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce
Křepice (dále jen “obec”).

2. Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce.
3. Na původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1 jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání se tato vyhláška nevztahuje.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:

a) komunální odpad2 je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání,

b) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad, s výjimkou odpadu dle
písmene d),

c) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek
odpadu dle článku 3,

1Vyhláškač.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění
2§4písm.b) zákona č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

d) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,

e) biologicky rozložitelný odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna
biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem (dále jen “bioodpad”),

f) odpad z údržby zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků
a lesoparků, ze hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo
ve správě obce a ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob,

g) nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech,

h) svoz nebezpečného odpadu je svoz zajištěný v pravidelných intervalech na
určených místech osádkou speciálního vozidla svozové společnosti

i)

shromažďovací místo nebezpečných odpadů3 je místo zajištěné obcí pro odkládání
nebezpečného odpadu,

j)

sběrná nádoba je typizovaná nádoba/pytel určená k odložení komunálního odpadu
(tzv. popelnice, kontejner, nebo velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sběrná
nádoba pro odděleně vytříděné složky komunálního odpadu. Ve sběrné nádobě je
komunální odpad přechodně shromažďován do doby svozu.

k) sběrné místo je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny, tzn.
sběrné hnízdo, Sběrný dvůr Křepice,

l)

okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2 m (všemi směry) od
sběrných nádob,

m) svozová společnost je oprávněná osoba4, se kterou uzavřela obec smlouvu na
zajištění systému nebo její subdodavatel,

n) objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo
stavba pro individuální rekreaci,

o) vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt,
p) účastníci systému jsou osoby s poplatkovou povinností (osoby s trvalým pobytem,
q) Sběrný dvůr obce je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné
složky komunálního odpadu a stavební odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr
slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů,

3

§ 5 a 6 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

papír,
sklo,
plasty,
bioodpad,
odpad z údržby zeleně,
kovy,
textil,
jedlý olej a tuk 4
objemný odpad,
nebezpečný odpad,
směsný odpad
dřevo
Článek 4
Místa určená pro odkládání odpadu

K odložení odpadů se určují sběrná místa5:
a) sběrné nádoby zelené barvy pro barevné sklo, rozmístěné po obci v souladu se
zvláštními předpisy
b) sběrné místo před sběrným dvorem pouze pro vybrané odpady.
c) sběrný dvůr za hasičskou zbrojnicí pro papír, sklo, plasty, kovy, textil objemný odpad,
dřevo jedlý tuk a olej, stavební odpad, nebezpečný odpad,
d) kompost popř. hnojiště v objektu obývaném nebo jinak užívaném účastníkem systému
pro bioodpad a odpad z údržby zeleně,
e) místo před objektem obývaným nebo jinak užívaným účastníkem systému u veřejné
komunikace v den pravidelného mobilního svozu pro směsný odpad ve sběrné nádobě o
maximálním objemu 240 litrů a pro plast, papír, plechovky v průhledném pytli a jedlý olej
a tuk v dobře uzavřené plastové lahvi,
f) předem vyhlášená přechodná stanoviště v termínech mobilního svozu pro nebezpečný
odpad a pro textil (charita),
g) sběr papíru a plastu Základní škola Křepice,
h) sběrné nádoby pro textil, rozmístěné po obci v souladu se zvláštními předpisy.
Článek 5
Pravidla pro shromažďování odpadu
1.

V rámci systému lze odkládat pouze odpad vzniklý v územním obvodu obce Křepice.

2.

Složky odpadu se odkládají odděleně na určených sběrných místech do sběrných
nádob dle jejich označení druhem odpadu.

4

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.

5 Kapacitu sběrných míst, tj. množství nádob pro adresné odkládání odpadů stanovuje svozová společnost
v součinnosti s obcí.

3.

Odpad se odkládá do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi nevypadával a
nedocházelo ke znečišťování sběrných míst, přístupových cest k nim a okolí.

4.

Odpad odložený ve sběrných nádobách nesmí být žádným způsobem hutněn (např.
sešlapáváním) ani nesmí být zaléván vodou.

5.

V den svozu směsného odpadu vlastník nebo uživatel objektu přistaví sběrnou
nádobu na místo přiléhající ke komunikaci. Prázdnou sběrnou nádobu je potřeba
odstranit z veřejného prostranství nejpozději do konce dne svozu.

6.

Je zakázáno:
a) odkládat do sběrných nádob žhavý popel, tekutý odpad, stavební odpad nebo
odpad, který sběrnou nádobu může poškodit, popřípadě znemožnit její
vyprázdnění,
b) odkládat do sběrné nádoby jiný druh či složku odpadu, než pro který je
určena.

7.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Sklo – bílé a zelené nádoby s nálepkou skleněných lahví.
b) Použitý textil - speciální kontejner s popisem charity.
Do sběrných nádob se smí ukládat jen takový odpad, pro který jsou určeny.
Článek 6
Oprávnění a povinnosti účastníků systému

1. Účastníci systému jsou oprávněni:
a) používat sběrné nádoby na odpad rozmístěné na území obce Křepice,
b) používat sběrné nádoby nebo pytle na odděleně vytříděné druhy odpadu,
c) odevzdávat určené složky odpadu při prováděném mobilním svozu,
2. Účastníci systému jsou povinni:
a) řídit se pravidly pro shromažďování odpadu,
b) provádět třídění odpadu dle systému zavedeného obcí Křepice,
c) vytříděné složky odpadu ukládat pouze do určených sběrných nádob, pytlů
nebo na určená místa,
d) sběrné nádoby a pytle nepřeplňovat nebo neukládat odpad volně vedle nich.

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
komunálním odpadem.
2. Fyzické osoby mohou předat stavební odpad v množství do 100 kg měsíčně ve
sběrném dvoře obce. Toto množství nelze kumulovat.

Článek 8
Právní postih
Porušení povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce se postihuje podle obecně
závazných právních předpisů.
Článek 9
Kontrolní činnost
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni pracovníci obce Křepice,
členové Zastupitelstva obce Křepice nebo jiné osoby, které budou obcí pověřeny tuto kontrolní
činnost vykonávat
Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Podmínky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou pro nakládání s odpadem se
vztahují i na odpad podobný komunálnímu odpadu.
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Křepice č. 1/2016, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 28. 12. 2016.
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
V Křepicích dne 3.4.2019

OTISK RAZÍTKA
……………………………
Božena Rozkydalová, v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce: 4. 4. 2019
Sejmuto z úřední desky:

……………………………..
Martina Kovaříková, v.r.
místostarostka

