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OBEC KOROUHEV
Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev
č. 2/2011
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev
Zastupitelstvo Obce Korouhev na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) a v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. h),
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2011 usnesením č. j. 9/2011 tuto obecně závaznou
vyhlášku obce Korouhev (dále jen "vyhláška"):
Článek 1
Předmět úpravy a závaznost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém
vznikající na území obce Korouhev včetně osad Maxičky, Kateřinky a Lačnov).
Článek 2
Základní pojmy
(1)

Odpad je 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 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.

(2)

Komunální odpad - 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 - 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 – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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(6)

Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu.

(7)

Stálé stanoviště – vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění sběrných
nádob na komunální odpad.

(8)

Přechodné stanoviště – místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob na
komunální odpad tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu.
Přechodné stanoviště se zřizuje, nenachází-li se stálé stanoviště v blízkosti svozové
trasy.

(9)

Stavební odpad – všechny druhy odpadů vznikající při stavební činnosti osob (např.
beton, cihly, tašky, keramické výrobky, dřevo, sklo, plasty, zemina a kamení).

(10)

Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná s nakládáním s odpady podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo podle zvláštních právních předpisů 1).
Článek 3
Obecné povinnosti

(1)

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

(2)

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními obecně závaznými právními předpisy
vydanými na ochranu životního prostředí.

(3)

Pokud dále není v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanoveno jinak, lze s odpady
nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena.

(4)

Každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zajistit přednostně využití odpadu před jejich
odstraněním. Materiálové využití odpadu má přednost před jiným využitím odpadu.
Článek 4
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 a život.

(2)

Pro třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám určeny tyto sběrné nádoby
a zařízení:
a) sběrné nádoby
I. Popelnice (ve vlastnictví fyzických osob) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po
vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady
a to pro Korouhev, Lačnov – přechodné stanoviště pro vyprázdnění nádob
podél silnice Nedvězí – Korouhev - Lačnov v zastavěné části obce.
II. Kontejner u hřbitova v Korouhvi – složí k odkládání zbytkového odpadu po
vytřídění ze hřbitova
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III. Kontejnery – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel,
saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady a to pro osady Kateřinky a Maxičky,
b) kontejnery na tříděný odpad – sklo pro Korouhev, Lačnov (zde i pro Kateřinky a
Maxičky),
c) kontejnery na tříděný odpad – plasty pro Korouhev, Lačnov (zde i pro Kateřinky a
Maxičky),
d) kontejnery na tříděný odpad – papír pro Korouhev, Lačnov zde i pro Kateřinky a
Maxičky),
e) kontejner na tříděný odpad – biologicky rozložitelný odpad pro Korouhev, ukládání
ve stanovených termínech
f) plastové pytle žluté barvy na plast,
g) mobilní svoz plastů ve stanovených termínech
h) mobilní svoz nebezpečného odpadu dvakrát ročně (např. znečištěný obalový materiál,
olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty,
televizory),
i) staré železo – mobilní svoz jedenkrát ročně,
j) pytle na zbytkový odpad – pro rekreační objekty.
(3)

Komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít.

(4)
S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat pouze
její vlastník nebo oprávněná osoba.
(5)

Při nakládání s komunálním odpadem je zejména zakázáno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby,
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,
e) do plastových pytlů na komunální odpad ukládat odpad, který by je mohl poškodit.
Plastové pytle s komunálním odpadem nelze umísťovat na stálé stanoviště samostatně,
ale pouze v kombinaci se sběrnou nádobou.
Článek 5
Povinnosti fyzických osob

(1)

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti obecně závažné vyhlášky komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle systému
uvedeného v článku 4.
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(2)

Fyzické osoby jsou povinny umísťovat sběrné nádoby na přechodné stanoviště jen v den
svozu komunálního odpadu a to tak, aby jejich dočasným umístěním na veřejně
přístupných komunikacích nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu (umístění sběrné nádoby na chodník, v případě, že chodník není, umístit sběrnou
nádobu pokud možno mimo vozovku).

(3)

Stálé stanoviště sběrné nádoby určí vlastník sběrné nádoby po dohodě s vlastníkem
pozemku, je-li domovní odpad odvážen oprávněnou osobou, též po dohodě s ní.
Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob bude odkládán
do kontejnerů oprávněné osoby, který si zajistí sama fyzická osoba u oprávněné osoby. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu vlastními prostředky, popřípadě jiným
způsobem při respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a této vyhlášky. Materiálové
využití stavebního odpadu má přednost před jiným využitím tohoto odpadu.
Článek 7
Sankce
Porušením povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 2)
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 2/2001 o nakládání
s komunálním odpadem v obci Korouhev.
Článek 9
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Petr Vondrovic v.r.,
místostarosta obce

Ladislav Filipi v.r.,
starosta obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum vyhlášení (vyvěšení):
17. 12. 2011
Datum sejmutí:
3. 1. 2012
1)

např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2)

např. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů.

