Obec Jindřichovice
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice
č. 3/2004,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem.

Zastupitelstvo obce Jindřichovice se na svém zasedání dne 29.6.2004 usneslo vydat na
základě ustanovení § 17 a) odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Působnost
závaznost vyhlášky
1. „Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem.“
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé
bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Čl. 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 skupiny odpadů uvedených v př.č. 1 k zákonu o
odpadech.
2. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do
některé skupiny odpadů uvedených v př. č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo
výkupu odpadu podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný
nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc
příslušející do některé skupiny odpadů uvedených v př.č. 1 k zákonu o odpadech
osoba sama.
3. Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) zákona o
odpadech neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do
některé ze skupin odpadů uvedených v př.č. 1 k zákonu o odpadech.
4. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v př.č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zákona č. 258/1998
Sb., č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů v př.č. 2 a př.č.
5 k zákonu o odpadech.

Obec Jindřichovice
6. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadu vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
7. Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a
kontrola těchto činností.
8. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
9. Odstraňování odpadů - činnost uvedená v př.č. 4 k zákonu o odpadech.
10. Původce odpadů – obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy
fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane
vlastníkem těchto odpadů.
Čl.3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici
tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice, kontejnery 1100 l) – slouží k ukládání směsného
komunálního odpadu po vytřídění tj. smetí, studený popel, saze, nevratné obaly
z domácností, kuchyňský odpad.
b)plastové kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, plasty jsou umístěny v obci
Jindřichovice naproti domu čp. 115, v osadě Mezihorská, Hradecká, Háj.
c)sběr nebezpečného odpadu je prováděn na základě vyhlášení místním rozhlasem dle
potřeby minimálně dvakrát do roka.
d)sběr vyřazených léků je v lékárnách.
2. Do nádob a kontejnerů uvedených pod bodem 1 písm. a), b) nepatří a je zakázáno
odkládat nebezpečný odpad vytříděny z komunálního odpadu uvedený v čl. 3 odst. 1
písm. c). Do nádob a kontejnerů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) nelze ukládat
stavební a výkopový materiál (tj.odpad získaný z demolic a staveb nebo zemina).
Čl.4
Nakládání se stavením odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů bude odkládán do velkoobjemových
kontejnerů oprávněné osoby, určený pouze na tento druh odpadu, které budou odvezeny na
náklady občana na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto
odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.
Čl.5
Povinnost fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit, předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí,
pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními
předpisy (např. zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 389/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů).
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Čl.6
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky, bude postihováno podle zvláštního právního předpisu
(zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších přepisů).
Čl.7
Poplatek za komunální odpad
1. Obec stanovuje poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) vznikající na jejím
území.
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků bytových jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
3. Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.
4. Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
5. Poplatek je příjmem obce.
6. Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.8
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Obecní úřad Jindřichovice.
Čl.9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o nakládání s komunálním
odpadem a se stavebním odpadem ze dne 10.6.2003.
Čl.10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.7.2004

V Jindřichovicích dne 30.6.2004
……………………..
Irena Lechanová
místostarostka Obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 30.06.2004
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 15.07.2004

…………………………..
Anna Polívková
starostka Obce

