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Obec Třebovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška“).
Zastupitelstvo obce Třebovice se na svém 37. zasedání dne 31. srpna 2010 usnesením č. 37
bod č.11.1. usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „systém nakládání“) a systém nakládání se stavebním
odpadem vznikajících na území obce tj. katastrálním území Třebovice při činnosti fyzických
osob.
Čl. 2
Závaznost vyhlášky
Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro fyzické
osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, včetně osob, které se na území obce zdržují.
Čl. 3
Základní pojmy
Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití nebo
k odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo
výkupu 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 ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech osoba sama.
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.
(ebezpečný 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 o odpadech..
Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
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
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nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě
k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
(akládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Čl. 4
Všeobecné povinnosti
Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem
o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
Čl. 5
(akládání s komunálním odpadem
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví
a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními
předpisy a touto obecně závaznou vyhláškou.
2. Na území obce nakládá s komunálním odpadem obec nebo ta oprávněná osoba, která
k nakládání s komunálním odpadem obdržela písemný souhlas obce.
3. Obchodní společnosti Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová byl udělen souhlas
k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce. Tato společnost
je ve smyslu zákona o odpadech oprávněnou osobou.
4. Komunální odpad se třídí na následující složky:
- papír
- sklo
- plasty
- ostatní kov
- objemný odpad (odpad, který pro velké rozměry nemůže být ukládán do sběrných
nádob
- nebezpečný odpad (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností –
výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, dráždivost, škodlivost
zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita,
schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem
nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při
odstraňování, ekotoxicita)
- zbytkový komunální odpad po jeho vytřídění
5. Místa určená pro odkládání komunálních odpadů
a) sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad po jeho vytřídění o objemu 110 litrů
(dále jen popelnice) – svoz popelnic provádí 1x za čtrnáct dní oprávněná osoba
z místa, z kterého lze vyprázdnit obsah popelnice do sběrového vozu.
b) sběrné nádoby pro jednotlivé vytříděné složky odpadu tzv. zvony (na papír žlutá
barva, na sklo zelená barva, na ostatní kov hnědá barva) umístěné v obvodu obce (viz
příloha č. 1 této vyhlášky) - svoz zvonů provádí oprávněná osoba podle potřeby na
základě telefonického objednání svozu.
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c) žluté plastové kontejnery na ostatní plasty umístěné v obvodu obce (viz příloha č.1
této vyhlášky) – svoz zvonů provádí oprávněná osoba podle potřeby na základě
telefonické objednávky
d) velkoobjemové kontejnery na objemný odpad, které jsou pravidelně 2x ročně
umístěny v jednotlivých sběrných místech obce (viz příloha č. 2 této vyhlášky) a
odvezeny oprávněnou osobou, termín svozu je zveřejněn obvyklým způsobem
(letáčkem, ve zpravodaji, na úřední desce).
e) 2x ročně probíhá mobilní sběr nebezpečného odpadu oprávněnou osobou
z jednotlivých sběrných míst obce (viz příloha č. 2 této vyhlášky), termín sběru je
zveřejněn obvyklým způsobem (letáčkem, ve zpravodaji, na úřední desce)
f) 2x ročně probíhá mobilní sběr elektrozařízení ke zpětnému odběru oprávněnou
osobou z jednotlivých sběrných míst obce (viz příloha č. 2 této vyhlášky), termín
sběru je zveřejněn obvyklým způsobem (letáčkem ve zpravodaji, na úřední desce)
g) nádoba na galvanické články je umístěna na obecním úřadě
h) nádoba na vyřazené léky v ordinaci lékaře pro dospělé v budově obecního úřadu.
6. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad podobný
komunálnímu, se mohou do systému zavedeného obcí zapojit na základě písemné
smlouvy za sjednanou cenu.
Čl. 6
(akládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby,
které budou odvezeny na náklady objednatele na řízenou skládku TKO v Třebovici. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si odložení, odvoz a odstranění tohoto odpadu vlastními
prostředky, popř. jiným způsobem, a to v souladu s platnými právními předpisy. Tuto
skutečnost prokáže stavebník dokladem oprávněné osoby, a to pro případnou kontrolu
odstranění stavebního odpadu.
Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:
a) odkládat komunální odpad na místech k tomu určených,
b) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování
podle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. 5 a 6. této vyhlášky,
c) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, které odpovídají označení a barvě
sběrné nádoby. Užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je
zakázáno,
d) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je v Obci Třebovice zaveden v souladu se zákonem č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek. Jeho výše
pro fyzické osoby a další podrobnosti k jeho zavedení a výběru jsou upraveny
v samostatné vyhlášce o místních poplatcích.
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Čl. 8
Kontrolní činnost
Dohled a kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádí starosta Obce
Třebovice, finanční a kontrolní výbor.
Čl. 9
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem je
postihováno podle obecně závazných předpisů.1)
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem ze dne 12. prosince 2001.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.

……………………………………..
Tomáš Pavlík, místostarosta

……………………………………
Libor Gremlica, starosta

Vyvěšeno dne: 07.09.2010
Sejmuto dne: 22.09.2010
Současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup

1)

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.185/2001 Sb.,
o odpadech).
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Příloha č. 1
Seznam stanovišť zvonů pro tříděný odpad
(plasty, sklo, ostatní kovy, papír, nápojové kartony – tetrapaky)
Na pozemku p.č. 1682/41 v k.ú. Třebovice - „U prodejny Konzumu“
Na pozemku p.č. 1737/2 v k.ú. Třebovice – „V zatáčce pod Dejdarovými
Na pozemku p.č. 1681/49 v k.ú. Třebovice – „Naproti panelové cestě“
Na pozemku p.č. 1478/11 v k.ú. Třebovice – „U fotbalového hřiště“
Na pozemku p.č. 1684/6 v k.ú. Třebovice – „U hospody“
Na pozemku p.č. 122/2 v k.ú. Třebovice – „Pod Truhlářstvím Straka“
Na pozemku p.č. 1690/2 v k.ú. Třebovice – „U Oroszových“.
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Příloha č. 2
Seznam stanovišť kontejnerů,
místa mobilního sběru nebezpečných odpadů a elektrozařízení ke zpětnému odběru
Na pozemku p.č. 1682/41 v k.ú. Třebovice - „U prodejny Konzumu“
Na pozemku p.č. 262/2 v k.ú. Třebovice – „Naproti Řehořovým“
Na pozemku p.č. 1684/6 v k.ú. Třebovice – „U hospody“
Na pozemku p.č. 1685/9 v k.ú. Třebovice – „U Rybky“
Na pozemku p.č. 122/2 v k.ú. Třebovice – „Pod Truhlářstvím Straka“
Na pozemku p.č. 1690/7 v k.ú. Třebovice – „Naproti Krátkým“
Na pozemku p.č. 722/7 v k.ú. Třebovice – „Nad Vyhlídce“
Na pozemku p.č. 1681/19 v k.ú. Třebovice – „Pod Kunertovými“
Na pozemku p.č. 1717 v k.ú. Třebovice – „Na panelové cestě“
Na pozemku p.č. 1680/1 v k.ú. Třebovice – „Naproti Murinovým“
Na pozemku p.č. 389/2 v k.ú. Třebovice – „Pod vysokým napětím“
Na pozemku p.č. 1478/11 v k.ú. Třebovice – „U fotbalového hřiště“

