Obecně závazná vyhláška obce Holasice
č. 1/2018,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Holasice
Zastupitelstvo obce Holasice se na svém zasedání č. 30 dne 28.2.2018, usnesením č. 3/2018, usneslo vydat na
základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Holasice (dále jen “systém”), systém nakládání se stavebním
odpadem na území obce Holasice (dále jen “obec”).
2. Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:
a) Komunální odpad1 je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako
komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
b) Odpad podobný komunálnímu odpadu2 je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob
oprávněných k podnikání, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.
c) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozměrům nemůže být odkládána do
sběrných nádob na směsný odpad, s výjimkou odpadu dle písmene d).
d) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek odpadu dle článku 3.
e) Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání.
f) Biologicky rozložitelný odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním
nebo anaerobním způsobem (dále jen “bioodpad”).
g) Nebezpečný odpad3 je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2
zákona o odpadech.
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§ 4 odst.1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
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§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
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h) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení komunálního odpadu (tzv. popelnice, kontejner, nebo
velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sběrná nádoba pro odděleně vytříděné složky komunálního odpadu. Ve
sběrné nádobě je komunální odpad přechodně shromažďován do doby svozu.
i) Obsloužená nádoba je každá sběrná nádoba, u které bylo během svozu svozovou společností načteno a uloženo
do databáze identifikační číslo nádoby.
j) Sběrné místo je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny.
k) Sběrný dvůr odpadů je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu
a stavební odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných
odpadů.
l) Okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2 m (všemi směry) od sběrných nádob.
m) Svozová společnost je oprávněná osoba4, se kterou uzavřela obec smlouvu na zajištění systému nebo její
subdodavatel.
n) Objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální
rekreaci.
o) Vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt.
p) Systém separovaného sběru odpadu je systém nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadů.
q) Adresné odkládání odpadů je odkládání odpadů do QR kódem označených nádob přiřazených ke konkrétnímu
stanovišti.
r) Identifikační číslo nádoby (dále jen “ID nádoby“) je číselný kód uvedený na QR kódu připevněném na sběrné
nádobě.
s) Stanoviště je skupina účastníků systému (jeden a více občanů obce Holasice), kteří odkládají odpady do
společných nádob. Nádoby jsou na základě identifikačního čísla nádoby přiřazeny k daným účastníkům systému.
Stanoviště je zejména rodina popř. bytový dům.
t) Kontaktní osoba stanoviště je vybraná osoba patřící na dané stanoviště, která provádí registraci (vyplnění
registračního formuláře) a jejíž kontaktní údaje využívá obec v případě nutnosti komunikace s daným
stanovištěm.
u) Registrační formulář je dokument, do kterého osoba uvede jména účastníků systému daného stanoviště a
převezme nádoby/pytle k třídění odpadu, do kterých je na daném stanovišti odkládán odpad. Vzor registračního
formuláře tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky.
Článek 3
Třídění komunálního odpadu
1.
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Komunální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na následující složky:
a) papír,
b) sklo,
c) plasty,
d) nápojový karton,
e) kovy,

§ 4 odst.1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2.

bioodpad rostlinného původu,
rostlinný jedlý olej a tuk
oděvy
dřevo
objemný odpad,
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad.

Směsný komunální odpad je odpad zbylý po stanovaném vytřídění dle odstavce 1 písm. a) - k).
Článek 4
Místa určená pro odkládání odpadu

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. K odložení odpadů se určují sběrná místa:
a) zvláštní sběrné nádoby, které jsou umístěny v zastavěné části obce na stanovištích dle přílohy č.1 této
vyhlášky,
b) sběrný dvůr na adrese Václavská 324, Holasice pro papír, plast, bioodpad, objemný odpad, dřevo, kovy,
elektro zařízení, textil, rostlinný jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a stavební odpad
c) místo před nemovitostí obývanou nebo jinak užívanou účastníkem systému u veřejné komunikace v den
pravidelného mobilního svozu v příslušné sběrné nádobě pro plast, nápojové kartony, kovy, papír a lepenka,
bioodpad a směsný odpad.
Článek 5
Pravidla pro shromažďování odpadu
1.
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V rámci systému lze odkládat pouze odpad vzniklý v územním obvodu obce Holasice.

2.

Tříděné složky komunálních odpadu se odkládají odděleně na určených sběrných místech do sběrných nádob
dle jejich označení druhem odpadu.
a)
Žlutá barva pro
PET lahve, plasty a nápojové kartony označené k recyklaci
b)
Modrá barva pro
papír a lepenku
c)
Hnědá barva pro
bioodpad rostlinného původu
d)
Zelená barva pro
barevné sklo
e)
Bílá barva pro
bílé sklo
f)
Oranžová pro
nápojový karton
g)
Šedá pro
kovy

3.

Odpad se odkládá do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi nevypadával a nedocházelo ke
znečišťování sběrných míst, přístupových cest k nim a okolí sběrných míst.

4.

Odpad odložený ve sběrných nádobách nesmí být žádným způsobem hutněn (např. sešlapáváním) ani nesmí
být zaléván vodou.

5.

Je zakázáno:
a) odkládat do sběrných nádob žhavý popel, tekutý odpad, stavební odpad nebo odpad, který sběrnou
nádobu může poškodit, popřípadě znemožnit její vyprázdnění,
b) odkládat do sběrné nádoby jiný druh či složku odpadu, než pro který je určena.

§ 4 odst.1 písm. y) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
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6.

Neumožňuje-li stav komunikace svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad, obec po
dohodě se svozovou společností a účastníkem systému určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším
přístupovém místě. V případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o umístění sběrné nádoby v době
svozu obec.
Článek 6
Oprávnění a povinnosti účastníků systému

1. Účastníci systému jsou oprávněni:
a) používat sběrné nádoby na odpad rozmístěné na území obce,
b) používat sběrné nádoby na odděleně vytříděné druhy odpadu,
c) odevzdávat určené složky odpadu při prováděném mobilním svozu,
d) zapojit se do Systému separovaného sběru odpadu obce Holasice.
2. Účastníci systému jsou povinni:
a) řídit se pravidly pro shromažďování odpadu,
b) provádět třídění odpadu dle systému zavedeného obcí,
c) vytříděné složky odpadu ukládat pouze do určených sběrných nádob nebo na určená místa,
d) sběrné nádoby nepřeplňovat a neukládat odpad volně vedle nich.

Článek 7
Systém separovaného sběru odpadu

1.

Systém separovaného sběru odpadu obce je adresný systém svozu tříděných odpadů. Každá odpadová
nádoba/pytel je označena QR kódem, který identifikuje jednotlivá stanoviště.

2.

Každý účastník má možnost se do tohoto systému zapojit na základě vyplnění a podání registračního
formuláře, dle přílohy č. 2 vyhlášky, a získat tak úlevu na místním poplatku dle článku č. 6 vyhlášky č. 2/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v Holasicích.

3.

Podmínkou pro udělení úlevy na poplatku je vyplnění registračního formuláře, převzetí nádob/pytlů na
tříděné odpady, které poplatník dostal do bezplatné zápůjčky a minimálně 3 obsloužení každé nádoby na
tříděné odpady (papír, plast, bioodpad) ročně. V případě že poplatník využívá pytlového svozu, pak
provedení svozu minimálně 80 % převzatých pytlů, minimálně však 3 pytle od každé tříděné komodity (papír,
plast) ročně. Pytle a QR kódy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě Holasice (pouze pro papír a plast).

4.

Registrační formulář:
a) musí obsahovat pravdivé identifikační údaje o všech sběrných nádobách, které jsou na daném stanovišti
používány, a o všech účastnících systému daného stanoviště,
b) pokud dojde ke změně v údajích o účastnících systému daného stanoviště, musí být opakovaně odeslán
registrační formulář nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k jakékoli změně údajů uvedených v této
příloze.

5.

Registrační formulář je možné vyplnit a odevzdat na obecním úřadu Holasice.

6.

Ve svozový den, který probíhá dle harmonogramu svozu, jsou účastníci systému povinni přistavit
nádoby/pytle na daný druh odpadu, který se ten den sváží, na volně přístupné místo, aby bylo možné nádoby
obsloužit svozovou společností.

7.

Při vlastním svozu je každá obsloužená nádoba/pytel zaevidována do databáze.
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8.

V případě, že dle databáze není daná nádoba obsloužena minimálně třikrát ročně, je účastníkovi systému
vyměřen správcem poplatku doplatek ve výši úlevy, která mu byla poskytnuta. Stejná sankce platí pro
účastníky systému používající pytlový systém svozu při porušení podmínek uvedených v bodě 3.

Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu, pocházejícího z drobné stavební činnosti, pro které neplatí ohlašovací
povinnost dle stavebního zákona, mohou fyzické osoby bezplatně využít sběrného dvora odpadů, v množství
maximálně 1 m3 na jeden rodinný dům nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok.
Článek 9
Sběr nebezpečných odpadů
Nebezpečné složky komunálního odpadu, dle katalogu odpadů, je možné uložit ve sběrném dvoře odpadů do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

Článek 10
Sběr objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být uložen do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek apod.)
2. Objemný odpad lze ukládat na sběrném dvoře odpadů do sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Nábytek se do nádob ukládá rozložený.

Článek 11
Právní postih
1. Porušení ostatních povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce se postihuje podle obecně
závazných právních předpisů.

Článek 12
Kontrolní činnost
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni pracovníci obce, nebo jiné osoby, které
budou obcí pověřeny tuto kontrolní činnost vykonávat.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
1. Tato vyhláška zrušuje Obecně závaznou vyhlášku obce Holasice č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování,
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sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Holasice vydanou dne 14. 12. 2017.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Mgr. Lenka Ungrová

Ing. Roman Kostelecký

starostka

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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