Vyhláška . 1/2007 obce Šemnice,
kterou se stanoví systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a zneškod ování komunálního odpadu.
Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007 , podle § 17 odst. 2
zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen "zákon o odpadech") a dále § 10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení) ve zn ní pozd jších p edpis , vydává tuto obecn závaznou vyhlášku .
1/2007:

l. I.
P sobnost a závaznost vyhlášky.
(1) Vyhláška stanoví systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
zneškod ování komunálního odpadu (dále jen „systém“), vznikajícího na území Obce
Šemnice (dále jen „Obec“) a povinnosti fyzických osob a p vodc odpad p i nakládání
s komunálním odpadem.
(2) Tato vyhláška je závazná:
a) pro všechny fyzické osoby na území Obce, p i jejichž innosti vznikají odpady1)a na které
se nevztahují povinnosti p vodce odpad 2),
b) pro právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání, které produkují odpad
za azený podle Katalogu odpad 3) jako odpad komunální nebo odpad komunálnímu
podobný, a které na základ písemné dohody s obcí využívají systém pro nakládání s
komunálními odpady, stanovený touto vyhláškou,
c) pro další osoby, které mají ve vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k individuální
rekreaci na území Obce, i osoby, které vlastní, spravují jiné nemovitosti, ke kterým
vykonávají právo hospoda ení, nebo ke kterým mají jiné majetkové oprávn ní4) a dále pro
oprávn né osoby nakládající s komunálním odpadem na území obce.
1) § 3 odst. 1 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis
2) § 4 písm. p) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis
3) Vyhláška Ministerstva životního prost edí . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpad , Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu, a
tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog
odpad )
4) §123 zákona .40/1964 Sb., ob anský zákoník ve zn ní pozd jších p edpis
l. II.
Obecné povinnosti.5)
(1) Každý má p i své innosti nebo v rozsahu své p sobnosti povinnost p edcházet vzniku
odpad , omezovat jejich množství a nebezpe né vlastnosti.
(2) Každý má p i své innosti nebo v rozsahu své p sobnosti povinnost v mezích daných
zákonem o odpadech zajistit p ednostn využití odpad p ed jejich odstran ním. Materiálové
využití odpad má p ednost p ed jiným využitím odpad .
(3) P i posuzování vhodnosti zp sobu odstran ní odpad má vždy p ednost zp sob, který
zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrn jší k životnímu prost edí. Uložením na skládku
mohou být odstra ovány pouze ty odpady, u nichž jiný zp sob odstran ní není dostupný nebo
by p inášel vyšší riziko pro životní prost edí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení
odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho provád cím p edpis m.
(4) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zp sobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními právními p edpisy vydanými na ochranu životního prost edí.
Nakládání s nebezpe nými odpady se ídí též zvláštními právními p edpisy platnými pro
výrobky, látky a p ípravky se stejnými nebezpe nými vlastnostmi, pokud není v zákonu o
odpadech nebo provád cích právních p edpisech k n mu stanoveno jinak.

(5) K p evzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávn na pouze právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávn ná k podnikání, která je provozovatelem za ízení6) podle zvláštního p edpisu
za podmínek stanovených tímto p edpisem též Obec.
___________________________________________
5) §§ 10, 11, 12 ) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis
6) §§ 14, 17 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis .
l. III.
Základní pojmy pro ú ely této vyhlášky.
(1) Odpad je každá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a p ísluší do n které ze skupin odpad uvedených v p íloze . 1 k zákonu o odpadech.
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba p edá movitou v c, p íslušející do
n které ze skupin odpad uvedených v p íloze .1 k zákonu o odpadech, k využití nebo
odstran ní ve smyslu tohoto zákona nebo p edá-li ji osob oprávn né ke sb ru nebo výkupu
odpad podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný p evod.
(3) Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou v c p íslušející do n které ze
skupin odpad uvedených v p íloze . 1 k zákonu o odpadech osoba sama. Osoba má
povinnost zbavit se movité v ci, p íslušející do n které ze skupin odpad uvedených v p íloze
. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k p vodnímu ú elu a v c ohrožuje životní
prost edí nebo byla vy azena na základ zvláštního p edpisu7)
(4) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území Obce p i innosti fyzických osob,
s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k
podnikání8).
Jedná se zejména o následující odpady:
a) vyt íd né využitelné složky komunálního odpadu (nap . papír a lepenka, sklo, plasty, pop .
další),
b) nebezpe né složky vyt íd né z komunálního odpadu (nap . barvy, lepidla, prysky ice,
rozpoušt dla, kyseliny, hydroxidy, odmaš ovací p ípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky,
baterie a akumulátory, zá ivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, ledni ky, mrazni ky, za ízení
s obsahem chlorfluoruhlovodík a obaly od nich atd.),
c) sm sný komunální odpad - složka komunálního odpadu, která z stává po vyt íd ní
využitelných složek komunálního odpadu (papír a lepenka, sklo, plasty pop . další),
objemného, nebezpe ného odpadu a p ípadn dalších. Sm sným odpadem je i odpad odložený
do odpadkových koš rozmíst ných Obcí na ve ejných prostranstvích,
d) objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou pro její rozm ry i hmotnost nelze
odkládat do b žných sb rných nádob na sm sný komunální odpad a která neobsahuje
nebezpe né složky komunálního odpadu. Objemným odpadem jsou nap . zbytky d ev ných
obal , pra ky, sporáky, spot ební elektronika, koberce, starý nábytek, aj.,
e) odpady z údržby zahrad a park
f) jiné komunální odpady
________________________________________
7) Nap . zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých
souvisejících zákon , zákon . 635/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších
p edpis
8) § 4 písm. b) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis
(5) Nebezpe ný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných odpad podle
provád cího právního p edpisu3) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze . 2 k zákonu o odpadech.
(6) Stavební a demoli ní odpad je odpad vznikající p i stavební innosti ob an p i
jednotlivých stavebních úpravách provád ných v bytech. Jedná se o všechny druhy odpad
vznikající p i stavební innosti, které jsou dle Katalogu odpad takto ozna eny (nap . beton,

cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, d evo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z
dehtu, kovy v etn slitin, vyt žená zemina, izola ní materiály a jiné stavební a demoli ní
odpady).
(7) Nakládání s odpady je jejich shromaž ování, soust e ování, sb r, výkup, t íd ní, p eprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstra ování9).
(8) Oprávn ná osoba je každá osoba, která je oprávn ná k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních právních p edpis 10).
(9) Povinná osoba je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání, která vyrábí
nebo dováží vybrané výrobky a má zákonnou povinnost zp tného odb ru t chto výrobk po
jejich použití11) .
(10) Svozová spole nost je oprávn ná osoba, která na základ platné smlouvy s obcí zajiš uje
nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území Obce.
(11) Sb rné nádoby na komunální odpad jsou nádoby nebo kontejnery, ur ené ke
shromaž ování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby
(kovové, plastové, tzv. popelnice nebo kontejnery), které spl ují technické parametry podle
zvláštních p edpis výrobce s vnit ním objemem od 80 do 1100 litr . Sb rnými nádobami
jsou rovn ž velkoobjemové kontejnery pro shromaž ování objemného a stavebního odpadu.
Jsou to i barevn odlišené nádoby ur ené pro shromaž ování využitelných složek
komunálního odpadu. Dále jsou to také odpadkové koše rozmístn né Obcí na ve ejných
prostranstvích.
(12) Stanovišt sb rných nádob na komunální odpad je místo, kde jsou sb rné nádoby trvale
nebo p echodn umíst ny za ú elem shromaž ování komunálního odpadu. Stanovišt
sb rných nádob, ze kterého je provád n svoz komunálního odpadu, ur uje vlastník i správce
nemovitosti po dohod se svozovou spole ností tak, aby nedocházelo k porušování této
vyhlášky a dalších p edpis . Pokud dohody nelze dosáhnout, ur í další postup Obec.
___________________________________________________________________________
9) § 4 písm. d) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis
10) § 4 písm. r) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis
11) § 38 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis
(13) Separovaný sb r je samostatný sb r vybraných komodit komunálního odpadu (papír,
lepenka, plasty - zejména PET obaly, sklo pop . dalších) do speciálních sb rných nádob nebo
plastových pytl .
(14) Dostate ný objem sb rné nádoby na sm sný komunální odpad je takový vnit ní objem
sb rné nádoby nebo sou et vnit ních objem sb rných nádob, který p i dané frekvenci svozu
odpadu (b žn 1x nebo 2x týdn ) a p i daném po tu osob užívající nemovitost, umož uje
uložit veškerý sm sný komunální odpad, vznikající p i provozu domácností i ve stavb
ur ené k individuální rekreaci, do sb rné nádoby nebo nádob. Doporu ený dostate ný objem
je stanoven na 28 litr na osobu a týden.
(15) Správce nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba, která na základ smluvního vztahu
s vlastníkem nemovitosti vykonává povinnosti spojené se správou nemovitosti.
(16) Okolí sb rných nádob – je prostor vymezený vzdáleností 2m ( všechny sm ry) od
sb rných nádob.
l. IV.
T íd ní komunálního odpadu.
Komunální odpad se t ídí na následující složky:
a) sm sný odpad
b) objemný odpad
c) nebezpe ný odpad
d) odpad vyt íd ný na papír, sklo a plasty
e) odpad z údržby zelen

l. V.
Místa ur ená pro odkládání odpadu.
(1) Pro shromaž ování, t íd ní a sb r komunálního odpadu jsou osobám na území Obce,
ur eny tato místa a sb rné nádoby:
a) barevné sb rné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu (separovaný sb r),
umíst né obcí trvale na parkovišti p ed obchodem v ásti obce Sedle ko a Dubina,
b) sb rné nádoby maloobjemové ( popelnice) na sm sný komunální odpad, ve vlastnictví
majitel nemovitostí, umíst ných na stanovištích pro jednotlivé objekty,
c) velkoobjemový kontejner na objemný odpad, který se cyklicky p istavuje na ur ená
stanovišt v Sedle ku, Šemnici, Dubin , U Mostu, Beraním Dvo e a je ve vlastnictví Obce.
Termín p istavení je 7 dní p edem vyv šen na ú ední výv sce.
d) maloobjemové kontejnery ve vlastnictví obce na sm sný odpad v rekrea ní chata ské
oblasti Pulovice a Dubina umíst ných na vyhrazených stanovištích. V zimním období jsou
kontejnery umíst ny jen na stanovišti U Mostu.
e) odpadkové koše na ve ejném prostranství v Sedle ku a Dubin .
(2) Sb rné nádoby sm jí využívat pro odkládání jimi produkovaného odpadu pouze p vodci
odpad , kte í uzav eli písemnou dohodu s Obcí a tuto dohodu plní.
l. VI.
Povinnosti fyzických osob.
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne ú innosti této vyhlášky komunální odpad odd len
shromaž ovat, t ídit, a p edávat k využití a odstran ní dle výše uvedeného systému. Zejména
pak jsou povinny:
a) vyt íd ný papír, sklo a plasty odkládat pouze do p íslušných, barevn ozna ených sb rných
nádob,
b) odd len shromaž ovat, t ídit nebezpe né složky komunálního odpadu a p edávat je v
ur enou dobu do sb rných míst a na Obcí ur ená místa p i jejich mobilním sb ru. P itom jsou
povinny po ínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zví at i rostlin nebo aby
nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prost edí,
c) objemný odpad odkládat do velkoobjemových kontejner ,
d) sm sný komunální odpad odkládat pouze do sb rných nádob k tomuto ú elu ur ených a
ádn ozna ených samolepkou pro konkrétní nemovitost. Samolepku obdrží každý p vodce
odpad ,který uzav e písemnou dohodu s Obcí a tuto dohodu plní,
e) pokud neexistuje stálé nebo p echodné stanovišt pro sb rné nádoby (popelnice,
kontejnery) toto stanovišt z ídit,
f) plnit sb rné nádoby (popelnice, kontejnery) pouze tak, aby je bylo možno ádn uzav ít a
p i manipulaci s nimi nedocházelo k vypadávání komunálního odpadu,
g) udržovat stálou istotu v okolí sb rných nádob,
h) odpad ze zelen (zahrady, p edzahrádky) odkládat pouze na vlastním pozemku mimo
ve ejná prostranství a místa ve ejn p ístupná ,
i) sb rné nádoby (popelnice, kontejnery) umis ovat na p echodném stanovišti jen v den svozu
odpad a to tak, aby k nim pracovníci svozové spole nosti m li p ístup. Umíst ním sb rných
nádob nesmí být zp sobena dopravní p ekážka.
(2) Je zakázáno:
a) odkládat odpady mimo místa ur ená pro odkládání odpad , a tak vytvá et nebo rozši ovat
nepovolené skládky odpad na území Obce,
b) odkládat sm sný komunální odpad do jiných sb rných nádob než t ch, které jsou ur eny
ozna ením pro danou nemovitost,
c) ukládat do sb rných nádob na sm sný komunální odpad tekuté látky bez vlastního obalu,
stavební odpad, zeminu, odpad ze zelen , nebezpe né složky komunálního opadu,
d) využívat sb rných nádob k jiným ú el m nebo pro ukládání jiných odpad , než pro které
jsou ur eny,
e) ukládat do velkoobjemových kontejner sm sný komunální odpad v etn popela a odpady
z podnikatelské innosti,

f) zapalovat odpad ve sb rných nádobách, kreslit na sb rné nádoby i na n vylepovat plakáty
a propaga ní materiály, sb rné nádoby ni it, poškozovat nebo p emis ovat ze stanovišt
sb rných nádob,
g) stla ovat odpad ve sb rných nádobách,
h) pálit odpady na otev eném ohni a v topeništích, která nejsou p ímo ur ena ke spalování
odpad (ur eno výrobcem),
i) zcizovat odpad ze sb rných nádob i míst ur ených k jeho odkládání,
j) odkládat sm sný komunální odpad z domácností do ve ejných odpadkových koš ,
k) bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpad , vjezdu sb rných vozidel a tak
narušovat chod daného systému.
l. VII.
Povinnosti vlastník a správc objektu.
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní
právo hospoda ení i právo užívání:
a) zajistí z ízení zpevn ného stálého, nebo p echodného stanovišt pro sb rné nádoby,
b) dohodne prost ednictvím Obce, nebo svozové spole nosti p istavení dostate ného
doporu eného objemu funk ních sb rných nádob a pot ebnou etnost jejich vývozu ,
c) zajistí fyzickým osobám užívajícím nemovitost nep etržitý p ístup ke sb rným nádobám. V
p ípad znemožn ní svozu odpadu svozovou spole ností (v d sledku stavebních prací,
havárií, uzáv rky komunikace atp.), p istaví po dobu nezbytn nutnou sb rné nádoby na
náhradní stanovišt po dohod se svozovou spole ností,
d) udržuje istotu a po ádek na stálém stanovišti sb rných nádob a jeho okolí (do 2 m). Je
povinna u init veškerá opat ení k ochran své nemovitosti, která lze na ní vyžadovat, aby
zabránila odkládání odpadu na stanovišt mimo sb rné nádoby. Neu iní-li tak, p echází na ní
povinnost zajistit odstran ní takto odloženého odpadu na své náklady,
e) sb rné nádoby umístí (stálá stanovišt ) nebo p iblíží (p echodná stanovišt ) podle místních
podmínek v dostupné vzdálenosti od možného místa dojezdu svozového vozidla,
f) zajistí trvalé ozna ení každé ze sb rných nádob samolepkou od Obce,
g) zajistí bezpe ný p ístup a sch dnost p ístupových cest ke stanovišti sb rných nádob po celý
rok v etn úklidu sn hu na p ístupových cestách,
l. VIII.
Povinnosti svozové spole nosti.
(1) Svozová spole nost je povinna zajistit:
a) pravidelný svoz sm sného komunálního odpadu ve všech ástech Obce,
b) p istavení dostate ného doporu eného objemu sb rných nádob,
c) svoz a odstran ní odpad v souladu se smlouvou uzav enou s Obcí,
d) vyprazd ování sb rných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na
majetku a úraz m,
e) po vyprázdn ní sb rných nádob jejich neprodlené vrácení na stálé nebo p echodné
stanovišt ,
f) náhradní odvoz v p ípad poruchy nebo jiné skute nosti, která zp sobila nespln ní smluvn
dohodnuté innosti, a to nejpozd ji do 24 hodin,
g) vyprazd ování nádob na separovaný sb r a velkoobjemových kontejner v souladu se
smlouvou uzav enou s obcí a písemn dohodnutými termíny tak, aby nedocházelo k
hygienickým a estetickým závadám a ke zne iš ování okolí stanoviš t chto nádob,
(2) Je-li v den svozu okolí stanovišt sb rných nádob zne išt né (do vzdálenosti 2m), je
svozová spole nost povinna zajistit neprodlen jeho úklid.
(3) Svozová spole nost je povinna p istavit a provést svoz velkoobjemových kontejner , které
byly písemn objednány, a to za úplatu, pokud jejich obsah neodporuje ustanovením této
vyhlášky.

l. IX.
Povinnosti po adatel kulturních, obchodních, sportovních,
spole enských a jiných obdobných akcí.
Po adatelé kulturních, obchodních, sportovních, spole enských a jiných obdobných akcí p i
nichž vznikají odpady svým složením podobné komunálnímu odpadu, jsou povinni v místech
jejich konání umístit dostate ný po et sb rných nádob vhodného objemu na takto vzniklý
odpad. Jsou dále povinni zabezpe it odvoz a odstran ní v nich shromážd ného odpadu, v etn
úklidu okolí stanoviš sb rných nádob.
l.X.
Nebezpe ný odpad.
(1) Sb r nebezpe ného odpadu probíhá svozovou spole ností 2x ro n vždy v b eznu a zá í a
p esný termín bude oznámen 14 dní p edem na ú edních výv skách.
(2) Nebezpe ný odpad bude p ebírán na oploceném stanovišti v Sedle ku a v Dubin v den
svozu.
l. XI.
Finan ní ustanovení
Provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálního odpadu je zpoplatn n12).
l. XII .
Kontrola a sankce
(1) Dodržování této vyhlášky jsou oprávn ni kontrolovat starosta a místostarosta Obce.
(2) Porušování této vyhlášky bude postihováno podle obecn závazných p edpis 13)
_________________________________________________________
12) Obecn závazná vyhláška .2/2007 obce Šemnice .
13) Zákon . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon NR . 200/1990
Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis
l. XIII.
Zrušovací ustanovení.
Zrušuje se:
(1) Obecn závazná vyhláška Obce Šemnice .7/2005.
l. XIV.
Ú innost.
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 15.2.2007
……………………………………..
místostarosta obce
Ing. Vladimír Mat j

Vyv šeno na ú ední desce dne 31.1.2007
Sundáno:

………………………………
starosta obce
Vladislav T ma

