Obecně závazná vyhláška č. 1/2001
Obce Horní Krupá
o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a
jejích částech.

Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu s ust. §10 písm. a),
a § 84 odst. 2 písm., i ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a
souladu s ust. §17 odst. 2 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Čl. 1
Předmět působnosti vyhlášky
1. Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a odstraňování (dále jen systém)
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Horní
Krupá a částech Lysá, Údolí, a Zálesí.
2. Tato vyhláška se vztahuje na fyzické osoby mající na území obce a jejích částech
trvalé bydliště a osoby, které se na území obce zdržují (např. chataři a chalupáři).

Čl. 2
Základní pojmy
1. Odpad je 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. 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 je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava odpadů a jejich odstraňování.
4. Průvodcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob,
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. 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.

5. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
tohoto zákona nebo zvláštních předpisů.
6. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
7. Právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna
tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků,
zejména pak nebezpečných odpadů.
8. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové
využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
9. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo
odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech nebo za podmínek v §17
zákona o odpadech též obec.
10. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle
zákona o odpadech oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí jí být
odpad předán.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti co možná v největší míře
předcházet vzniku odpadů a vzniklý odpad třídit.
2. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. shromažďování a třídění jsou určeny tyto
sběrné nádoby:
a) popelnice (slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění), svoz zajišťuje
pověřená firma, která má uzavřenou smlouvu s obcí; popelnice jsou ve vlastnictví
fyzických osob
b) kontejnery na tříděný odpad (sklo a plasty)
c) svoz nebezpečného odpadu (olejové filtry, olověné akumulátory, výbojky, zářivky,
monočlánky a jiný objemný odpad) zajišťuje obec dvakrát ročně. Vždy předem oznámeno
rozhlasem a letáky.
d) Svoz železného šrotu je zajišťován obcí. Vždy předem oznámen rozhlasem a plakáty.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Vytříděný inertní stavební odpad a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti občanů
popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude ukládán na
určené místo po dohodě se starostu. Jedná se o hlínu, maltu, zbytky cihel, staré tašky.
Odstranění ostatního stavebního odpadu si zajistí fyz. osoby na vlastní náklady na skládku
nebo v recyklačním zařízení.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených. Komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a ostatní odpady odstraňovat podle systému stanoveného obcí.

Čl. 6
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
Původci nebo oprávněné osoby, které produkují odpad zařazení podle Katalogu odpadů jako
odpad komunální, mohou na základě písemné dohody s obcí a za smluvní cenu využívat
systém nakládání s komunálním odpadem stanovený obcí.

Čl. 7
Povinnosti oprávněné osoby
1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím
spojené řádně a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a vyhláškou obce o
nakládání s odpady.
2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových
intervalech.
3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob kontejnerů bezprostředně
po svozu.
4. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů na původní
či smluvními stranami stanovené místo.
5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba
zajistí náhradní svozový termín.

Čl. 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavením odpadem bude
postihováno podle zákona č. 200/19990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Čl. 9
Poplatek za komunální odpad
Obec stanoví samostatnou vyhláškou za sběr, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Čl. 10
Kontrolní činnost
Dohled nad ukládáním komunálního odpadu provádí Obecní úřad Horní Krupá.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška ze dne 1. 12. 1998 O nakládání s komunálním a stavebním
odpadem platná od 1. 1. 1999.

Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002
Hugo Pelikán, v.r.
starosta obce

Pavel Jindra, v.r.
zástupce starosty

Vyhláška byla zveřejněna dne 12. 12. 2001

