Obecně závazná vyhláška
obce Seletice
o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic

Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení § 9, odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon odpadech) a v souladu s ustanovením § 10, písni, a) a
§ 84 odst. 2 písni, i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

Článek 1 Účel
vyhlášky
1. Vyhláška stanovuje systém sběru, třídění, dopravy, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a
stavebního odpadu vznikajícího na území obce Seletic.
2. Vyhláška určuje místa k odkládání odpadu.
3. Vyhláška stanovuje pravomoci obce při zjišťování, jak je zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů a
jak s nimi bylo naloženo.

Článek 2 Všeobecné
povinnosti
1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. (
§ 3 odst. I zákona o odpadech).
2. Odpady lze upravovat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. Při
této činnosti nesmí být ohroženo nebo poškozováno životní prostředí. / §3, odst. 4 zákona o odpadech).
3. Fyzické osoby jsou povinny ode dne platností této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat,
třídit, předávat k využití či zneškodnění v souladu s touto vyhláškou. (§ 9, odst. 4 zákona o odpadech).
4. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, se za původce
odpadu považuje obec. Obec se stává původcem odpadu až v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odložila na
místo k tomu určené, obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu.

Článek 3
Základní pojmy
1. Odpadem je ve smyslu § 2, odst. I zákona o odpadech movitá věc, která se pro vlastníka
stala nepotřebnou a vlastník seji zbavuje s úmyslem ji odložit.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro které

nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení. < § 2 odst. 3 zákona o odpadech).
Komunální odpad a jeho složky jsou:
a) domovní odpad - odpad z provozu domácností a z činností spojené s úklidem a provozem obytných
budov a přilehlých nemovitostí
b) objemný odpad - odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze umístit do
sběrných nádob na domovní odpad
e) využitelné složky komunálního odpadu - sběrový papír, sběrové bílé a barevné sklo, plasty, železný
šrot, odpad barevných kovů, odpadní textil a oděvy, kompostovatelný odpad, vyřazená elektrotechnika,
odpad ze zeleně, dřevní hmota apod.
d) nebezpečné složky komunálního odpadu - baterie a akumulátory, zářivky, léky, ledničky a
mrazničky, použité oleje, staré barvy, použitá organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací
přípravky, zbytky pesticidů, jejich obaly, televize apod.
e) uliční smetky - odpady z čištění veřejných prostranství a drobné odpady uložené do uličních a
parkových odpadkových košů
f) odpad ze zeleně - z údržby sadů, parků, uliční zeleně a hřbitovů ve správě obce, případně i zahrad
fyzických osob
3. Stavební odpad je odpad vznikající modernizací obytných budov, přestavbou rodinných
domků, objektů apod.
4. Původce odpadu je:
- obec v okamžiku odložení odpadů občanem v místě k tomu určeném
- právnická osoba
- fyzická osoba oprávněná k podnikání (podnikatel, živnostník, soukromý zemědělec).
5. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
6. Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. (§10, odst. 2 zákona o odpadech).

Článek 4 Sběrná místa a sběrné
nádoby
t. Sběrná místa jsou:
- stálá sběrná místa příslušná k obytným nemovitostem
- označené nádoby a kontejnery na vytříděné složky komunálního odpadu
- sběrna a výkupna surovin
- odpadkové koše na veřejných prostranstvích
2. Sběr nebezpečného odpadu je organizován mobilním způsobem 2x ročně dle smlouvy, která
je přílohou vyhlášky. V nutných případech může občan uložit odpad ve sběrném dvoře 1 S
Nymburk na základě prohlášení vydaného obecním úřadem.
3. Nepotřebné léky se vrací do lékárny.
4. Vytříděné složky komunálního odpadu sklo a plasty se ukládají do sběrných nádob a kontejnerů
nepřetržitě přístupných pro fyzické osoby, umístěných na veřejných prostranstvích.
5. Sběr železného odpadu a barevných kovů je prováděn v obci 2x ročně přímo od občanů. Kromě toho je
možno využít sběrnu železa V průběhu rokuje možno železo ukládat na určené místo ve dvoře v OU.

6. Odpad zeleně a dřevní odpad je ukládán na určeném místě a pouze v přesně určené době.
Místo a doby budou občanům oznámení způsobem v místě obvyklým (vývěsky, místní rozhlas).
V případě, kdy hrozí z nahromaděného odpadu šíření chorob a škůdců Je možno tento odpad pálit a to
způsobem, který co nejméně obtěžuje okolí.
7. Stavební odpad vzniklý modernizací nebo přestavbou nemovitostí fyzických osob lze v menším množství
ukládat na místa určená obcí.
Větší množství odváží občan k využití do recyklačního střediska Šumbor u Netřebic nebo na skládky v
Kopidlně a Radimi na vlastní náklad.
8. Domovní odpad po vytřídění využitelných složek je odkládán do sběrných nádob (popelnic) patřícím k
jednotlivým nemovitostem.
9. Přechodná sběrná místa se zřizují na veřejných prostranstvích dle potřeby za účelem sběru objemného
odpadu. Doba a místo budou oznamovány místním rozhlasem a plakáty vždy 14 dnů před zahájením sběru.
10. Odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného odpadu. Je zakázáno
do těchto košů odkládat igelitové tašky a pytle s domovním odpadem.
11. Uhynulá zvířata a jejich části nesmí být odkládána do žádných sběrných nádob ani
kontejnerů. Jejich zneškodnění zajistí asanační služba.

článek 5 Svoz komunálního
odpadu
1. Svoz všech druhů komunálního odpadu pro jednotlivá sběrová místa je prováděn dle harmonogramu
sestaveného oprávněnou osobou a schváleného obecním zastupitelstvem takto:
Domovní odpad (popelnice):
- letní období -1 x za týden
- zimní období - lx za týden
Nebezpečný odpad: mobilní svoz
- lx ročně
Tříděný odpad:

- sklo - po naplnění kontejnerů, nejméně lx za 2 měsíce
- plastové láhve - po naplnění kontejneru lx týdně

2. Občan je při svozu povinen:
a) odděleně shromažďovat vytříděné druhy komunálních odpadů, odpady nebezpečné a stavební
odpady
b) vytříděné druhy odpadů ukládat odděleně do sběrných nádob k tomu určených, umístěných na
kterémkoliv sběrném místě
c) odkládat domovní odpad vzniklý provozem domácností a přilehlých objektů do sběrných nádob
(popelnice)
d) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad
nevypadával provádět opravy a výměnu sběrných nádob

e) občané nebo správci obytných nemovitostí jsou povinni zajistit v den svozu komunálního odpadu
včasné zpřístupnění sběrných nádob obsluze provádějící svoz
f) v případě pochybností o druhu odpadu a možnosti jeho odložení informovat se u příslušného
orgánu obce
g) je zakázáno uhrazovat svoz v hotovosti

3. Zakazuje se:
a) odkládání jiného než komunálního odpadu na určených sběrných místech
b) míšení vytříděných druhů odpadů
c) používání sběrných nádob k jiným účelům, než k odkládání určeného druhu odpadu
d) odkládat odpad mimo sběrné nádoby nebo sběrná místa určená touto vyhláškou
e) spalování plastů, hadrů, dřeva s povrchovou úpravou v domácích topeništích na vlastním pozemku nebo
veřejném prostranství
f) vylévání nebo odhazování odpadů do kanalizace

Článek 6
Povinností oprávněných osob provádějících sběr a svoz
komunálních odpadů
1. Oprávněná osoba je povinna: (na základě smlouvy s obcí, souhlasu obce podle § 9, případně souhlasu
Okresního úřadu § 26 k nakládání s nebezpečnými odpady.)
a) viditelně označit sběrné nádoby, pro jaký druh odpadu jsou určeny
b) nakládat s odpadem tak, aby nedošlo ke znečištění sběrného místa či veřejných prostranství, dojde-li k
tomu, je povinna toto znečištění okamžitě odstranit
c) provádět svoz v době od 5 do 22 hodin
d) dodržovat smluvní harmonogram svozu
e) v případě neprovedení svozu uskutečnit náhradní svoz nejpozději následující den
0 každá případná změna svozu bude oprávněnou osobou obci předem oznámena, na výzvu příslušného
orgánu správy obce bude připravena provést mimořádný svoz, za účelem odstranění havarijní ho nebo
nepředvídaného výskytu odpadu do 1 dne po výzvě
g) při svozu a vyprazdňování sběrných nádob dbát na ochranu majetku občanů a obce

Článek 7 Povinností
původců
1. Původci odpadů jsou povinni dodržovat zákon o odpadech a předpisy související. Zajistit
zneškodnění či využití vlastních vyprodukovaných odpadů.
2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou využít
systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanoveného obcí na základě
písemné dohody s obcí. Plní pak povinnosti vyplývající z této vyhlášky.
3. Původci odpadů umožní správním orgánům obce vstup do svých objektů a nemovitostí spojených s
podnikatelskou činností, za účelem provedení kontroly a doloží, jak mají zajištěno využití či zneškodňování
odpadů.
4. Původce odpadu je při kontrole povinen předložit doklad o zneškodnění či využití minimálně 1 x za 3
měsíce a to ihned po nabytí právní moci této vyhlášky.
5. Pokud má původce odpadu smluvní dohodu s firmou zajišťující likvidaci odpadu na území obce, doloží
při kontrole tuto platnou smlouvu.

Článek 8
Úhrada za svoz, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu
1. Poplatek za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je
stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývající z režimu nakládání s komunálním
odpadem.
2. Poplatek za svoz platí fyzická osoba přímo na obecním úřadu nebo poštovní poukázkou. Správu poplatků
vykonává obec, která ho na svém území zavedla.
3. Obec hradí z poplatku náklady na tříděný sběr, svoz a zneškodňování komunálního a nebezpečných
odpadů. Dále likvidaci odpadu umístěného na nemovitosti obce, u kterého není známa fyzická nebo
právnická osoba, která odpad na nemovitosti, která není určena k ukládání odpadu, umístila.
4. Původci nebo oprávněné osoby, které produkují odpad podle Katalogu odpadů, zařazený jako komunální
a kteří se na základě písemné dohody s obcí zapojili do systému stanového obcí, platí cenu dohodnutou v této
písemné dohodě.

Článek 9 Pravomoci
obce
1. Obec je oprávněna podle § 27, odst. I zákona o odpadech:
a) kontrolovat, jak právnické a fyzické osoby plní povinnosti dané touto vyhláškou a zda právnické osoby
a podnikatelé mají zajištěno zneškodnění či využití odpadů
b) ukládat podle zákona o odpadech pokuty těm právnickým osobám a podnikatelům, kteří neplní

ustanovení této vyhlášky na základě dohody sepsané dle článku 7 nebo nemají zajištěné
využití či zneškodnění odpadů
c) vydávat souhlas s podnikáním v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce oprávněným
osobám
2. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na
jejím území.

Článek 10
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle obecně právních předpisů (§ 39, odst. 5, zákona o
odpadech, zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11 Kontrolní
činnost
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádí pracovníci obecního úřadu vybaveni
písemným pověřením obce.
Tyto osoby jsou oprávněny požadovat mimo jiné od fyzických a právnických osob doklady o zneškodnění
jimi produkovaných odpadů.

