OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006,
o nakládání s komunálním odpadem v obci Jeseník nad Odrou
Zastupitelstvo Obce Jeseník nad Odrou schválilo dne 13.12.2006 v souladu s ust. § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví:
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na jejím katastrálním území.
2. Vyhláška se vztahuje na:
a) fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt
b) fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Původcem - Obec Jeseník nad Odrou, která se stává původcem komunálního odpadu
v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží na místě k tomu určeném; současně se stává
vlastníkem tohoto odpadu.
2. Odpadem - movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
se jí zbavit.
3. Komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání, zejména:
a) netříděný komunální odpad vznikající v domácnostech a jemu podobný, např. popel,
obaly z potravin, čisticích prostředků, zbytky jídel, nepotřebné oděvy, drobné spotřební
předměty a pod.
b) vytříděné složky z komunálního odpadu bez obsahu škodlivin, např. sklo, papír, kovy
a pod. (dále jen separovaný sběr).
c) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin, např. barvy,
lepidla, pryskyřice, baterie, zářivky, výbojky, léky, chemikálie a pod. (dále jen
nebezpečný odpad).
d) velkoobjemový odpad, např. vyřazený nábytek, koberce, ledničky, televizory, sanitární
technika, vybavení koupelen a pod.
4. Nemovitostí - bytový nebo rodinný dům, stavba, ve kterém je alespoň jeden byt, nebo
stavba pro individuální rekreaci, včetně přilehlých pozemků ve vlastnictví majitele
nemovitosti.
5. Vlastníkem - fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k nemovitosti, kde vzniká
komunální odpad, vlastnické právo, je jejím uživatelem, nebo k ní má právo hospodaření.
6. Sběrnou nádobou - přesypná plastová nádoba o objemu 120 l a 1100 l sloužící k odkládání
komunálního odpadu, která je ve vlastnictví svozové firmy, a velkoobjemový kontejner.

7. Sběrným místem - stanoviště sběrných nádob na veřejně přístupném místě, které slouží
pro odkládání využitelných složek odpadu.
8. Oprávněná osoba - firma vybrána obcí k zajišťování komplexního systému nakládání s
komunálním odpadem obce.

Článek 3
Všeobecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Není dovoleno zejména:
a) odkládat odpady jinak, než je uvedeno v této vyhlášce.
b) vytvářet nepovolené skládky kdekoliv na území obce.
c) spalovat odpad mimo zařízení k tomu určených, vyjma případů dovolených zvláštními
právními předpisy, zejména zákonem o ochraně ovzduší (např. suchá tráva a větve).
Zejména není dovoleno spalovat komunální odpad v kamnech na pevná paliva,
umístěných v rodinných domcích.
2. Sběrné nádoby mohou vyprazdňovat pouze oprávněné osoby uvedené v článku 2, odst. 8.

Článek 4
Systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů
1. Každá skupina odpadů musí být odkládána do sběrných nádob k tomu určených,
uzpůsobených a stanovených oprávněnou osobou. Platí přitom že:
a) směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
b) vytříděné složky z komunálního odpadu - sklo lze na stanovištích odkládat jen do
sběrných nádob, které jsou pro danou složku určeny a označené nápisem SKLO.
c) vytříděné složky z komunálního odpadu - plasty lze na stanovištích odkládat jen
do sběrných nádob, které jsou pro danou složku určeny a označené nápisem PLASTY (plastové láhve je nutno sešlápnout a uzavřít, čímž se zmenší jejich objem).
d) vytříděné složky z komunálního odpadu - papír lze na stanovištích odkládat jen do
sběrných nádob, které jsou pro danou složku určeny a označené nápisem PAPÍR.
e) nebezpečný odpad se předává do mobilní sběrny, kterou přistavuje oprávněná
osoba v době a místech po dohodě s obecním úřadem. Termín a místo přistavení
sběrny bude občanům oznamováno v Jesenickém zpravodaji a vyhlašováno místním
rozhlasem.
f) velkoobjemový odpad se odkládá do speciálních kontejnerů, jejichž umístění a odvoz
organizuje oprávněná osoba po dohodě s obecním úřadem.
2. Systém sběru netříděného komunálního odpadu, separovaného sběru, sběru
nebezpečného a velkobjemového odpadu zajišťovaného podle této vyhlášky obce nesmí
využívat právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které s obcí nemají
uzavřenou smlouvu o využití systému pro nakládání s odpady.

Článek 5
Stanoviště sběrných nádob
Sběrné nádoby se umisťují tak aby byly dobře přístupné při jejich naplňování, vyprazdňování
a odvozu a nepřekážely silničnímu provozu.
Stanoviště sběrných nádob na komunální odpad pro fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt
jsou u jejich rodinných a bytových domů. Počet sběrných nádob určuje obecní úřad.
Stanoviště a počet sběrných nádob na komunální odpad u staveb určených nebo sloužících
k individuální rekreaci určuje obecní úřad. O přidělení sběrné nádoby pro více rekreačních
staveb rozhoduje umístění těchto staveb.

Změny v počtu nebo druhu sběrných nádob pro rodinné a bytové domy a rekreační stavby
budou občanům předem oznámeny.
Stanoviště sběrných nádob na separovaný odpad je uvedeno v příloze 1.

Článek 6
Povinnosti osob při využívání systému obce
1. Fyzické osoby jsou povinny:
a) nakládat s komunálním odpadem v rámci vyhlášeného systému obce
b) odkládat odpad pouze do nádob a míst k tomu určených
c) udržovat čistotu a pořádek na stanovištích sběrných nádob, dbát aby byl odpad
ve sběrných nádobách řádně uložen a nádoba uzavřena.
2. Není dovoleno:
a) měnit stanoviště a počty sběrných nádob bez souhlasu obce
b) dávat do sběrných nádob pro komunální odpad žhavý popel, hořící a tekuté látky, látky
snadno se vypařující, žíravé, zápalné, výbušné, zbytky barev, dehet, zeminu, stavební
odpad, kompostovatelný odpad, uhynulá zvířata a pod.
c) zapalovat odpad ve sběrných nádobách, tyto ničit a poškozovat
d) odkládat odpady mimo sběrné nádoby
e) využívat sběrných nádob k jiným účelům

Článek 7
Povinnosti svozové firmy - oprávněné osoby
1. Svozová firma je povinna zajistit zejména:
a) pravidelný svoz všech nádob objednaných obcí dle svozového harmonogramu
b) přemístění nádob ze stálého nebo svozového stanoviště na kraj chodníku nebo krajnici
vozovky jen na dobu nezbytně nutnou k vyprázdnění sběrné nádoby a její neprodlené
vrácení zpět
c) náhradní odvoz v případě poruchy sběrného vozidla či neprůjezdnosti vozovky nebo
jiné nepředvídané okolnosti. Náhradní odvoz provést následující svozový den.
d) odstranit okamžitě znečištění manipulačního prostoru vzniklé při přemisťování a
vyprazdňování sběrných nádob a zcela vyprázdnit veškeré sběrné nádoby na stanovišti
podle svozového harmonogramu
e) opravu, výměnu, doplnění nebo dodání sběrné nádoby na základě objednávky původce
2. V případě, že sběrné nádoby budou obsahovat jiný odpad, než ke kterému jsou určeny,
zajistí svozová firma jejich vyprázdnění až po dohodě s obcí. To platí i pro odvoz odpadu
uloženého na stanovišti mimo sběrnou nádobu.

Článek 8
Poplatek
Náklady na provoz systému obce pro nakládání s komunálním odpadem jsou kryty z poplatku
vyhlášeného obcí samostatnou vyhláškou dle § 10 b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9
Kontrolní činnost
Kontrolní činnost této vyhlášky provádí, na základě zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 80,
pověřený pracovník obce.

Článek 10
Sankce
Fyzické osobě může být za porušení této vyhlášky (článek 3, 4, 6) uložena pokuta, na základě
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, až do výše 30 000,- Kč.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o hospodaření s komunálním odpadem v obci Jeseník
nad Odrou č. 1/1998.
Do nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky platí dosavadní předpisy.

Článek 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007

Mgr. Tomáš Machýček
starosta

Libor Macháč
místostarosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2006
Umístění sběrných nádob na:
SKLO
Jeseník nad Odrou :
- separační dvůr
- parkoviště Agro Jesenicko
- u bytovek
- Jednota – potraviny
- před RD Žemlových
- most u RD Hasalových
- Dolní Mlýn
Hůrka :
- parkoviště u školy
Polouvsí :
- u kulturního domu
- horní ulice
Blahutovice :
- centrum
Hrabětice :
- u zastávky
PLASTY
Jeseník nad Odrou :
- separační dvůr
- parkoviště Agro Jesenicko
- u bytovek
- Jednota – potraviny
- před RD Žemlových
- most u RD Hasalových
- Dolní Mlýn
Hůrka :
- parkoviště u školy
Polouvsí :
- u kulturního domu
- horní ulice
Blahutovice :
- centrum
Hrabětice :
- u zastávky
PAPÍR
Jeseník nad Odrou – separační dvůr

