MĚSTO

HOLICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Holic
Zastupitelstvo města Holic vydává dne 10.9.2012, na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.
Předmět a působnost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Holic, včetně nakládání se
stavebním odpadem.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé
bydliště a pro další osoby, které se na území města zdržují.
3. Povinnosti původců odpadu z řad právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání jsou definovány v zákoně o odpadech .
Článek II.
Základní pojmy
1. Odpad je každá 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 zákona o odpadech.
2. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některého ze skupin odpadů
uvedených v příloze k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc
ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.
3. Komunální odpad je veškerý odpad, vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
4. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpisu a jakýkoliv jiný odpad, vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.
5. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
6. Původcem odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž
podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad na území obce, který má původ v

činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu
považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická
osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto
odpadu.
7. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona
o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
Článek III.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
1.

Na území města Holic nakládá s komunálním odpadem Město Holice prostřednictvím
oprávněné osoby, která byla městem pověřena. Pro nakládání s komunálním odpadem jsou
určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby o objemu 110 až 1100 litrů, popř. velkoobjemové kontejnery sloužící
ukládání zbytkového odpadu po vytřídění odděleně sbíraných složek,

k

b) barevně odlišené sběrné nádoby na biologický odpad,
c) barevně odlišené sběrné nádoby na tříděný odpad (plasty, sklo a papír),
d) mobilní kontejnery a odpadové nádoby na biologický odpad a velkoobjemový odpad –
slouží k ukládání těchto složek odpadu a jsou přistavovány dle zveřejněného
harmonogramu,
e) odpadkové koše pro ukládání odpadu na veřejných prostranstvích,
f) městský sběrný dvůr (je umístěn v Puškinově ul. v objektu u čp. 814) pro odložení
velkoobjemových odpadů, odpadů ze zeleně, stavebního odpadu a nebezpečných
odpadů, zpětný odběr obalů, elektrospotřebičů, světelných zdrojů, baterií a akumulátorů;
provozní doba sběrného dvora bude schvalována radou města a bude zveřejněna
obvyklým způsobem,
g) lékárny pro sběr vyřazených léků,
h) sběrny druhotných surovin.
2. Sběrné nádoby uvedené pod písmenem a) a b) přísluší vždy k určitému objektu a mohou je
využívat pouze fyzické osoby s pobytem v daném objektu.
3. Do nádob a zařízení uvedených pod písmeny a), b), c), d), e) nepatří a je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad. Do výše uvedených nádob a zařízení je zakázáno odkládat inertní
materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina), uhynulá zvířata a odpad, který
svými rozměry neodpovídá rozměrům sběrných nádob.
4. Do nádob vyhrazených pro vybraný druh odpadu je zakázáno ukládání jiného druhu odpadu,
než pro které jsou určeny.
5. Je zakázáno ukládání odpadu mimo sběrné nádoby a zařízení, stanovené v odst. 1.
Sběrné nádoby a zařízení vymezené v tomto odstavci se považují za vyhrazená místa ve
smyslu § 47, odst. 1, písm. h) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Odpadkové koše rozmístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro uložení
malého množství komunálního odpadu vzniklého u fyzických osob mimo jejich domácnost.
Jejich jiné využití je zakázáno.

7. Pořadatelé veřejných,kulturních,sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech
konání umisťovat dostatečný počet odpadových nádob a zabezpečit včasný odvoz a řádné
zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid těchto míst.
8. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako komunální, mohou
využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, stanovený
touto vyhláškou na základě písemné dohody s městem.
Pokud k uzavření dohody nedojde, musí původce odpad zneškodňovat v souladu se zákonem
o odpadech .
Článek IV.
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů je možno odložit na sběrném dvoře
k přepracování, u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, je umožněno
odložení po dohodě s oprávněnou osobou. Tímto se nevylučuje možnost využít stavební odpad v
souladu s platnými právními předpisy nebo si zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené
skládky vlastními prostředky (doložitelné dokladem o odvozu oprávněnou osobou či o předání
na řízenou skládku).
Článek V.
Povinnosti fyzických osob a vlastníků nemovitosti
1) Fyzické osoby (občané) jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného
systému.
2) Vlastníci nemovitostí jsou povinni na své náklady zajistit, k ukládání zbytkového odpadu po
vytřídění odděleně sbíraných složek, pro každou nemovitost odpovídající počet sběrných
nádob, jejichž celkový objem vychází z průměrné produkce odpadu 20 l/osobu/týden.
3) V případě nepřístupnosti stanoviště odpadových nádob zajistí fyzické osoby a vlastníci
nemovitostí jejich včasné přemístění na přístupné místo a jejich včasné odklizení. Na
veřejné prostranství je to možné pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. nejdříve v předvečer
dne svozu a jejich odstranění nejpozději večer v den svozu.

Článek VI.
Kontrolní činnost a sankce
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout dle zákona
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona o odpadech.
2. Orgány dozoru jsou pověření pracovníci Městského úřadu v Holicích a Městská policie.

Článek VII.
Úhrada za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů řeší obecně závazná vyhláška o místním poplatku, podle zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek VIII.
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška Města Holic č.3/2010 , o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Holic.
Článek IX.
Účinnost
1. Vyhláška č.3/2012 byla schválena zastupitelstvem města dne 10.9.2012 a vyhlášena
vyvěšením na úřední desce Městského úřadu v Holicích dne 11.9.2012.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 26.9.2012.
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