MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE
vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007
O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem
v městě Město Albrechtice.
Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo na svém zasedání dne 29.112007 pod
č. usnesení 07/11/303, v souladu s § 17, odstavce 2, zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech
a změně některých dalších zákonů a v souladu § 84, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Čl. 1
Závaznost vyhlášky.

1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem na území města Město Albrechtice
(dále jen obec) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů (dále jen zákon).
2. Tato vyhláška se vztahuje na veškerý odpad vznikající na území obce, který má původ v
činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, to je nepodnikatelská
činnost fyzických osob – domácnost apod. (Dále jen občan - občané).
Čl. 2
Některé základní pojmy.

1. Odpad je podle § 3, odst. 1, zákona „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. 1 k tomuto zákonu“.
2. Nebezpečným odpadem se rozumí podle § 4, písm. a) zákona „odpad uvedený
v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoli jiný
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2
k tomuto zákonu“.
3. Komunálním odpadem se rozumí podle § 4, písm. b) zákona „veškerý odpad vznikající
na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“. Původcem komunálního odpadu je
obec. Obec se stává vlastníkem komunálního odpadu poté, kdy občan odpady odloží na
místě k tomu určeném.
4. Nakládáním s odpady se rozumí podle § 4, písm. d) zákona „jejich shromažďování,
soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a
odstraňování“.
5. Shromažďováním odpadů se rozumí podle § 4, písm. f) zákona „krátkodobé
soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším
nakládáním s odpady“.
6. Oprávněnou osobou se rozumí podle § 4, písm. r) zákona „každá osoba, která je
oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů“.
7. Sběrem odpadů se rozumí podle § 4, písm. i) zákona „soustřeďování odpadů
právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za
účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
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8. Autovrakem se rozumí podle § 36 zákona pro účely tohoto zákona „každé úplné nebo
neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních
komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věci a stalo se odpadem. Autovraky se
zařazují mezi vybrané odpady - § 25, odst. 1, písm. g) zákona (katalogové číslo 16 01 04,
16 01 06).
Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem.

1. K nakládání s komunálním odpadem

je na území obce oprávněna buď obec
sama prostřednictvím svých služeb, nebo ta oprávněná osoba, která tuto činnost prováděla
ke dni 31.12.2001, nebo jiná oprávněna osoba, která uzavřela s obcí smlouvu na základě
výběrového řízení (dále jen pověřená oprávněná osoba). Na provedení prací v oblasti
nakládání s komunálním odpadem bude mezi obcí a pověřenou oprávněnou osobou vždy
vyhotovena písemná smlouva.

2. Shromažďování a odkládání komunálního odpadu.
a) Komunální odpad se odkládá do shromažďovacích prostředků, nebo se předává
přímo do mobilních sběrných vozu, nebo do sběrného dvora.
- Popelnice. Objem 110 litrů a 1100 litrů. Popelnice pořizuje majitel nemovitosti
(po dohodě mezi majitelem nemovitosti a pověřenou oprávněnou osobou také
pověřená oprávněná osoba formou pronájmu majiteli nemovitosti).
- Pytle. Pořizuje majitel nemovitosti nepřístupné sběrným popelářským vozem.
- Zvony (zvonové kontejnery) na vytříděný odpad. Pořizuje obec (po dohodě
také pověřená oprávněná osoba formou pronájmu obci).
- Mobilní sběrné vozy. Pořizuje pověřená oprávněná osoba.
b) Třídění odpadu, shromažďování odpadu, místo odkládání.
Směsný komunální odpad to je odpad po odstranění nebezpečných složek
komunálního odpadu. Směsný komunální odpad se odkládá a shromažďuje do
popelnic nebo kontejnerů na nákladní auto.
Nebezpečné složky komunálního odpadu.
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní odpad
obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky, olej a tuk (mimo
jedlý olej a tuk), barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, baterie a
akumulátory (olověné baterie, nikl-kadmiové baterie, baterie obsahující rtuť),
vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, (mohou to
být akumulátory, baterie, rtuťové přepínače, sklo z obrazovek, aktivované sklo
apod.), dřevo obsahující nebezpečné látky. Nebezpečné složky komunálního odpadu
se odkládají a shromažďují do mobilních sběrných vozů
Barevné sklo se odkládá a shromažďuje do zvonových kontejnerů určených pro
odkládání skla a označených SKLO.
Bílé sklo se odkládá a shromažďuje do zvonových kontejnerů určených pro
odkládání skla a označených BÍLÉ SKLO.
Plasty se odkládají a shromažďují do zvonových kontejnerů určených pro
odkládání plastů a označených PLASTY.
Papír se shromažďuje a odevzdává v místních Sběrných surovinách, nebo do
zvonových kontejnerů pro odkládání papíru a označených PAPÍR
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Kovové předměty se shromažďují a odevzdávají přímo
surovinách.
Objemné odpady (skříně, sporáky, lednice,
shromažďují do mobilních sběrných vozů

v místních

televize apod.)

Sběrných

se odkládají a

3. Stanoviště shromažďovacích prostředků.
- Umisťují se na stálých stanovištích pro ně vyhrazených. Umístění je nutné provést
tak, aby nezpůsobovaly hygienické, estetické a dopravní problémy a přitom byly dobře
přístupné pro manipulaci s nimi.
- Popelnice se umisťují před jednotlivé nemovitosti..
- Zvonové kontejnery na vytříděný komunální odpad se umisťují na veřejných
prostranstvích.
- Určená vyhrazená místa pro odkládání směsného komunálního odpadu v oblastech
nepřístupných popelářským vozem jsou:
1. Hynčice – pro majitele nemovitostí p.č. 58/1, 57 a 55 - prostor na parcele
č. 190/3 - u lesa – viz příloha č. 1
-pro majitele nemovitostí p.č. 95, 255, 90/1,91 – prostor na parcele
č. 2160/1 – u řeky – viz příloha č. 2
2.Hynčice- Lač- pro majitele všech nemovitostí – prostor na parcele č. 2185/1- u mostuviz příloha č.3
3.Burkvíz – pro majitele nemovitostí p.č. 1, 3/1, 6, 9/2,10, 16/2, 25, 27, 33, 38, 53, 45/1, 49,
55/1, 68, 64/2, 73/2, 77/2, 77/1, 80, 18, 20, 61, 71- prostor na pozemku
p.č. 248 – u cesty naproti čp. 24 – viz příloha č. 4
4.Žáry - pro majitele nemovitosti p.č. 1788 – prostor na pozemku p.č. 2199 – u hlavní
cesty – viz příloha č. 5
5.Valštejn - pro majitele nemovitostí p.č. 110/2, 109/2, 106, 104/1, 103, 102/1, 101, 97, 86,
73, 67, 66/4, 62, 60, 56, 57, 113/1, 59 – prostor na pozemku p.č. 851/2 – u
mostku u čp. 79 – viz příloha č. 6
pro majitele nemovitostí p.č. 2/3,156 na pozemku p.č. 900 – naproti č.p. 53- viz
příloha č. 7
6.Ztracená Voda - pro majitele všech nemovitostí – prostor na pozemku p.č. 900 – naproti
č.p. 53 – viz příloha č. 7
7.Piskořov- pro majitele nemovitostí p.č. ½, 6, 112, 115, 91, 95, 102, 93, 104/1, 109/2,
110/2, 107/2 – prostor na pozemku p.č. 9/2 u komunikace – viz příloha č.8
8.Dlouhá Voda – pro majitele nemovitostí p.č. 31,29/2 – prostor na pozemku p.č. 235 u
mostku – viz příloha č. 9
9. Hůrka – pro majitele všech nemovitostí – prostor na pozemku p.č.1148/1- viz příloha č.10
4. Interval vyvážení.
- z popelnic u rodinných domů a chatových oblastí minimálně 1 x za 14 dní - sudý týden
- u zvonových kontejnerů dle potřeby - po naplnění.
- mobilní sběrné vozy budou použity při nepravidelných nárazových sběrných akcích,
které budou vyhlášeny v kabelové televizi nebo na informační tabuli městského úřadu
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Čl. 4
Nakládání s některým stavebním odpadem.
Tu část stavebního odpadu, která prokazatelně neobsahuje nebezpečný odpad, lze za
provozně - manipulační poplatek odkládat v rámci rekultivace uzavřené skládky Biskupice.
Odvoz tohoto materiálu si občané nebo podnikatelé zajišťují sami na své náklady, po
předchozí dohodě s Městským úřadem Město Albrechtice který určí podmínky a místo
složení. Po ukončení rekultivace skládky již nebude možné na plochy bývalé skládky
odkládat ani uvedený stavební odpad.
Čl. 5
Povinnosti občanů.
Povinností občanů je ode dne účinnosti vyhlášky nakládat s komunálním odpadem jen podle
této vyhlášky a za uvedenou službu platit poplatek.
1. Každý je povinen komunální odpad odkládat jen do určených shromažďovacích
prostředků a na určené místo. Odkládat odpad jiným způsobem je zakázáno.
2. Určeným a vyhrazeným místem pro odkládání směsného komunálního odpadu je
popelnice, nebo v oblastech nepřístupných popelářským vozem uzavíratelné plastové pytle.
3. Určeným a vyhrazeným místem pro vytříděný odpad jsou zvonové kontejnery nebo
místní Sběrné suroviny.
4. Určeným a vyhrazeným místem pro odkládání nebezpečných složek komunálního
odpadu je mobilní sběrný vůz .
5. Každý je povinen zajistit dostatečný počet shromažďovacích prostředků (popelnic).
6. Do popelnic se nesmí dávat nebezpečné složky komunálního odpadu. Do popelnic se
dále nesmí dávat odpady, které nemají přímou souvislost s odpadem z domácnosti, jako
např. kamení, kompost, hnůj, mrtvá zvířata apod.
7. Popelnice musí být celistvá (se dnem), aby při výsypu nedocházelo k samovolnému
vypadávání odpadu.
8. Popelnice , pytle musí být umístěny na dobře viditelném místě, které je přístupné pro
svozový vůz. Pokud nejsou umístěné sběrné nádoby v místě odvozu trvale, je povinností
uživatele je v den odvozu vlastními silami přistavit ke komunikaci a po vyvezení je zase
vlastními silami uschovat.
9. U jedné nemovitosti mohou být dvě i více popelnic.
Čl. 6
Sankce.
1. Pokutu do výše 300.000,- Kč uloží obecní úřad v souladu s § 80 a podle § 66, odst. 1
zákona fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné
smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů
v souladu s tímto zákonem.
2. Pokutu až do výše 20.000,- Kč uloží obecní úřad v souladu s § 80 a podle § 69 zákona
fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku
v rozporu se zákonem.
3. Pokutu do výše 200.000,- Kč může obec uložit podle § 58, odst. 3, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem
znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené
místo.
4. Pokutu do výše 30.000,- Kč může obec uložit občanovi podle § 46, odst. 2 a 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů za porušení povinností
stanovených v obecně závazné vyhlášce obce.
Čl. 7
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Zrušovací ustanovení.
Zrušuje se vyhláška číslo 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
v obci Město Albrechtice, schválená dne 25.10. 2001 a zrušuje se vyhláška číslo 5/2007 o
nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem v obci Město Albrechtice,
schválená dne 25.10. 2007.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnost dne 1. ledna 2008

Luděk V o l e k
starosta

Ing. Jitka H a n u s o v á
místostarosta

vyvěšeno:
sňato:
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