Obec Komárov
Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004
k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu

__________________________________________________
Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne 3.února 2004 podle ustanovení § 17 odst.
2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (dále jen “zákon
o odpadech”) vydává 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 (dále jen "zákon
o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel vyhlášky
Obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Komárov
a systém nakládání se stavebním odpadem.
Článek 2
Působnost vyhlášky
Obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž
činnosti vzniká komunální odpad, s výjimkou právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vzniká odpad.
Článek 3
Základní pojmy
(1) 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.
(2) Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle jiných zvláštních právních předpisů.
(3) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností podle
zákona o odpadech v platném znění a podle příslušné vyhlášky ministerstva životního
prostředí např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy.
Článek 4
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství,
b) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování
podle obcí stanoveného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a zvláštními právními předpisy.

(2) Fyzické osoby jsou povinny platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dodatkem obecně
závazné vyhlášky.
(3) Uživatel sběrné nádoby je povinen:
a) udržovat čistotu a pořádek v okolí sběrných nádob,
b) zajistit přistavení sběrných nádob co nejblíže ke komunikaci
c) v den svozu po vyprázdnění sběrné nádoby zajistit její přemístění na vlastní pozemek
ČÁST DRUHÁ
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Článek 5
Sběrný dvůr
(1) Obec provozuje sběrný dvůr. Umístění a provozní dobu určuje obecní úřad (viz příloha).
(2) Využívání sběrného dvora je bezplatné v případě odevzdání tříděného odpadu (viz
článek 6 Třídění komunálního odpadu) pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci.
Článek 6
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí a odkládá na místa určená podle následujícího systému:

sklo – speciální nádoby a kontejnery umístěné na místech ve sběrném dvoře

plasty – speciální kontejnery umístěné na místech ve sběrném dvoře

nebezpečný odpad – speciální kontejnery umístěné ve sběrném dvoře

zbytkové odpad – sběrné nádoby u domu, odvážené dle svozového plánu
Článek 7
Odvoz komunálního odpadu
Odvoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba pověřená obcí ve lhůtách
dohodnutých mezi obcí Komárov a oprávněnou osobou, a to nejméně 1x za 14 dní. Poplatek
za komunální odpad platí majitel nemovitosti a upravují se podrobnosti jeho vybírání
dodatkem.
ČÁST TŘETÍ
SBĚRNÉ NÁDOBY
Článek 8
Sběrné nádoby
(1) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby k ukládání odpadu, například popelnice o obsahu

110, 120, 240 litrů nebo kontejnery o obsahu 1100 litrů.
Počet sběrných nádob na jednu domácnost je neomezený.
(2) Do sběrných nádob určených pro vybrané druhy odpadů je zakázáno ukládat jiné druhy
odpadů, než pro které jsou určeny.
(3) Ukládání odpadu musí být prováděno tak, aby sběrné nádoby bylo možno uzavřít a odpad
z nich nevypadával.

(4) Do sběrných nádob je zakázáno dávat odpad, který má nebo může mít nebezpečné
vlastnosti.
(5) Ve sběrných nádobách je zakázáno zapalovat odpad.
(6) Domovní odpad nelze odkládat do veřejných odpadkových košů.
Článek 9
Umístění sběrných nádob
(1) Sběrné nádoby nesmí být trvale umisťovány na veřejném prostranství. Mimo svozové dny
musí být sběrné nádoby umístěny na pozemku vlastníka nemovitosti.
(2) Umístění sběrných nádob nesmí způsobovat hygienické ani estetické závady.
Článek 10
Stavební odpad
(1) Stavebním odpadem se rozumí zejména cihly, betony, omítky, malty, kámen,
železobetony, keramické odpady, vybourané vozovky, sádrokartony a výkopové zeminy
včetně jejich směsí.
(2) Fyzické osoby jsou povinny stavební odpad shromažďovat odděleně od komunálního
odpadu, třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu,
pokud jej zčásti nebo zcela nevyužijí.
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 11
Sankce
Za porušení této vyhlášky lze uložit pokutu v souladu s platnými právními předpisy.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
(1) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška ze dne 4. května 1998.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení.

Stanislav Sukup v. r.
místostarosta obce

Datum vyvěšení vyhlášky:
Datum sejmutí vyhlášky:

Antonín Mlýnek v. r.
starosta obce

Dodatek č. 1
k obecně závazné vyhlášce obce Komárov č. 3/2004 k systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu

Čl. 1
Sazba poplatku
Sazba poplatku za komunální odpad se stanovuje na kalendářní rok 2004 usnesením
Zastupitelstva obce č. j. 14/04 ze dne 13. 1. 2004.

od 16. 4. 2004

1 x za 4 týdny
1 x za 4 týdny + Z
1 x za 2 týdny

540 Kč
1.240 Kč
doplatek 220 Kč, 330 Kč

Dodatek č. 2
k obecně závazné vyhlášce obce Komárov č. 3/2004 k systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu
Čl. 1
Sazba poplatku
Sazba poplatku za komunální odpad se stanovuje na kalendářní rok 2005 usnesením
Zastupitelstva obce č. j. 25/05 ze dne 13. 1. 2005.
1 x za 4 týdny
1 x za 2 týdny
1 x za 4 týdny + Z
1 x za 2 týdny + Z
pro samostatně bydlící občany

622 Kč
1.056 Kč
1.440 Kč
1590 Kč
540 Kč

Dodatek č. 3
k obecně závazné vyhlášce obce Komárov č.3/2004 k systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Čl. 1
Sazba poplatku
Sazba poplatku za komunální odpad se stanovuje na kalendářní rok 2006 usnesením
Zastupitelstva obce č. j. 38/06 ze dne 10. 1. 2006.
1x za 4 týdny
1x za 2 týdny
1x za 4 týdny + Z
1x za 2 týdny + Z
pro samostatně bydlící občany

635 Kč
1.085 Kč
1.470 Kč
1.628 Kč
540 Kč

