OBEC PĚČNOV
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Pěčnov

Zastupitelstvo obce Pěčnov se na svém zasedání dne 23. dubna 2015 usnesením č. 82
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"):

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pěčnov, včetně nakládání se
stavebním odpadem1.

ČI. 2
Třídění komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
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Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (dále jen „Katalog odpadů“).

d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečný komunální odpad,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad.
(2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až f) vyhlášky.

ČI. 3
Shromažďování tříděného odpadu

(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
a) pro ukládání komunálního odpadu podle čl. 2 odst. 1 písm. b) až d) vyhlášky na návsi
vedle hasičské zbrojnice a nad bytovým domem čp. 36,
b) pro ukládání komunálního odpadu podle čl. 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky v uzavřeném
dvoře na separovaný odpad,
c) pro ukládání komunálního odpadu podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky za objektem
bývalého skladiště na parc. č. KN 380/3 v k.ú. Pěčnov.
(3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) biologické odpady – plocha na pozemku uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky,
nápis BIOODPAD
b) papír – objem 1100 ltr., barva modrá
c) plasty, PET lahve – objem 1100 ltr., barva žlutá
d) sklo – objem 1100 ltr., barva bílá (čiré sklo) a barva zelená (barevné sklo)
e) kovy – velkoobjemový kontejner, nápis KOVY
(4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.

ČI. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

(1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu podle Katalogu odpadů2 je
zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na internetu.
(2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v čl. 3 odst. 4 vyhlášky.

ČI. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).
(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jednou ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a
na internetu.
(3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve dvoře pro separovaný odpad v k.ú. Pěčnov po
předchozí domluvě na obecním úřadě.3
(4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4
vyhlášky.

ČI. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

(1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice 110 ltr., 120 ltr. a 240 ltr. ve vlastnictví
fyzických osob, které slouží k ukládání zbytkového směsného odpadu po vytřídění,
např. smetí, popel, saze, nevratné obaly apod.,
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např. olejové filtry, olověné akumulátory, výbojky, zářivky, znečištěné textilie, staré nátěrové hmoty, obalový
materiál znečištěný, odpadní oleje, monočlánky, televizory, lednice, elektrospotřebiče, léky apod.
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např. telefonicky, emailem, datovou zprávou apod. – kontakty jsou uvedeny na www.pecnov.cz

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného odpadu.
(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
(3) Do nádob uvedených v odst. 1 vyhlášky nemohou být ukládány jiné odpady, než pro
které jsou určeny. Odpady je zakázáno ukládat mimo vyhrazená místa.4
(4) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě
smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí
obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.5

ČI. 7
Systém svozu směsného komunálního odpadu

(1) Sběrné nádoby pro ukládání směsného komunálního odpadu ve vlastnictví poplatníků se
zpravidla umisťují na veřejná prostranství v majetku obce, a to v době od 18,00 hodin
předcházejícího dne do 18,00 hodin svozového dne.
(2) V případě sporu bude stanoviště sběrných nádob určeno obcí po dohodě s majitelem
nemovitosti a se svozovou firmou. Pokud k dohodě nedojde, místo určí obec.
(3) Svoz směsného komunálního odpadu ze sběrných nádob je prováděn svozovou firmou
1x za dva týdny. Svozový den je stanoven harmonogramem.

ČI. 8
Nakládání se stavebním odpadem

(1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad a odpad z výkopových prací.
Stavební odpad není odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
(3) Stavební odpad bude ukládán na náklady fyzické nebo právnické osoby, při jejíž činnosti
tento odpad vznikl, na místo určené obecním úřadem. Tím se nevylučuje možnost zajistit
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Blíže srovnej § 47 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, kde je uvedeno, že
„přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo
vyhrazená místa.“
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§ 17 odst. 4 zákona o odpadech

si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky.
ČI. 9
Sankce a kontrolní činnost

(1) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů. 6
(2) Dohled nad dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí starosta obce, v jeho
nepřítomnosti místostarosta a pověřený zaměstnanec obecního úřadu.

ČI. 10
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se:
Obecně závazná vyhláška Obce Pěčnov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Pěčnov.7
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.05.2015.

……………………………………………..

……………………………………………..

Mgr. Miroslav Král
starosta

Bc. Stanislav Falář
místostarosta

Vyvěšeno dne: 29.04.2015
Sejmuto dne:
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