Obecně závazná vyhláška obce Máslovice č. 3/2014
o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem v obci Máslovice
Zastupitelstvo obce Máslovice se na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 4. března 2014 usneslo vydat
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Čl. I
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví pravidla pro shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále
jen „pravidla“) na území obce (dále jen „obec“) Máslovice a úhrady.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují, a
fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a pro původce stavebního odpadu. Původci odpadu, kteří
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů *) jako odpad komunální, se mohou
na základě písemné smlouvy s obcí napojit na pravidla stanovená obcí.
3. V případě, že původci odpadu využijí tato pravidla, jsou povinny dodržovat i ta
ustanovení vyhlášky, která jinak platí jen pro fyzické osoby.
*) vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Čl. II
Základní pojmy
1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník má úmysl
nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
3. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
4. Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec.
Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
odloží na místě k tomu určeném, obec se stane současně vlastníkem těchto odpadů.

5. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad, který má jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
6. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu.
7. Stavební odpad jsou všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti osob (např.
beton, cihly, tašky, keramické výrobky, zemina a kamení).
8. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněná s nakládáním s odpady podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo podle zvláštních předpisů.

Čl. III
Nakládání s komunálním odpadem
1. Komunální odpad lze podle této vyhlášky upravovat, využívat nebo odstraňovat
pouze v zařízeních k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo
poškozováno životní prostředí a lidské zdraví.
2. Pro nakládání s komunálním odpadem jsou fyzickým osobám určeny tyto sběrné
nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, plastové pytle) – slouží k ukládání
zbytkového odpadu z domácností po jeho vytřídění, tj. smetí, popel, saze,
nevratné obaly, kuchyňské odpady,
b) kontejnery na tříděný odpad (umístění: na návsi, v ulici Severní) :
barevné označení:
zelená - sklo
žlutá – plasty
modrá - papír
oranžová – tetrapaky
černá – kovové obaly (pouze konzervy nebo plechovky od nápojů)
nádoba na OÚ pro monočlánky, baterie a drobná elektronická zařízení,
nádoba před OÚ na sběr jedlých olejů
c) mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností, stavební odpad;
přistavení nejméně dvakrát ročně, blízko zastávky autobusu.
d) mobilní svoz nebezpečného odpadu (např. znečištěný obalový materiál,
olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové
hmoty a obaly od nich, odpad rtuti, televizory apod.); přistavení dvakrát
ročně, blízko zastávky autobusu
e) odpadní oleje se mohou ukládat do nádob k tomu určených u benzinových
čerpadel.
f) 3.
Komunální odpad se ukládá pouze do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně
uzavřít. Odpad je možné i do pevných plastových pytlů opatřených známkou
jednorázového vývozu, kterou lze zakoupit na obecním úřadě Máslovice. Tyto pytle
mohou stát samostatně u kraje vozovky nejdříve od středy odpoledne do čtvrteční doby
svozu.
4.
S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat
pouze její vlastník nebo oprávněná osoba.
5.
Sběrná nádoba se umísťuje na místo, které právně, technicky i organizačně vyhovuje
systému nakládání s odpadem.
6.
Při nakládání s komunálním odpadem je zejména zakázáno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby,
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b) ukládat do sběrných nádob takový odpad, který má nebo může mít nebezpečné
vlastnosti a další odpady jako např. zemina, stavební suť, kamení, cihly, tráva,
stromky,
c) využívat sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání komunálního odpadu,
d) ukládat do sběrných nádob, které jsou určeny pro vybrané druhy odpadů (papír,
sklo, plasty, aj.) jiné druhy odpadů,
Čl. IV
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky plně respektovat všechna
její ustanovení a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat
k využití a odstranění dle výše uvedených pravidel.
Čl. V
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob a osob oprávněných
k podnikání nebo právnických osob na území obce, bude odkládán do velkoobjemových
kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, fyzické
osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby. Tímto se nevylučuje možnost zajistit
odvoz tohoto odpadu vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem na řízenou skládku.
Materiálové využití stavebního odpadu má přednost před jiným využitím tohoto odpadu.
Čl. VI
Nakládání s bioodpadem ze zahrad fyzických osob
1) Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé pozemku (fyzické osoby)
v maximální možné míře zkompostovat, a to na vlastním nebo pronajatém pozemku tak,
aby nezatěžovali obyvatele okolních nemovitostí.
2) Obec organizuje i svoz biologického odpadu. Specielní sběrnou nádobu je možné
objednat na obecním úřadě. Svoz probíhá od dubna do listopadu ve frekvenci 1x za 14 dní.
Čl. VII
Úhrady
1) Obec vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu od fyzických i právnických osob na základě
písemné smlouvy podle §17 odst. 5 zákona č. 185/2001 ve znění pozdějších
předpisů.
2) Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený jako komunální z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě
písemné smlouvy s obcí využít systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním
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odpadem a platí cenu dohodnutou ve smlouvě s obcí podle § 17 odst. 6 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech.
Čl. VIII
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
Čl. IX
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí orgán obce v přenesené
působnosti podle §80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a další subjekty oprávněné ze
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dalších právních předpisů.
Čl. X
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 1/2008 o systému shromažďování, sběru,
přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se
stavebním odpadem v obci Máslovice.
Čl. XI
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá okamžité účinnosti dnem jejího vyhlášení na úřední
desce Obecního úřadu Máslovice.

......................................
Jiří Machačka
místostarosta

....................................
ing. Vladimíra Sýkorová
starostka

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce: dne 4. března 2014

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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