Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou
č. 2/2001
o nakládání s komunálním (a se stavebním) odpadem
ve znění dodatku č. 3/2001
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schválilo podle §§ 10, 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 a § 10 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky
1.

Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním (příp. stavebním) odpadem na území obce
Teplice nad Bečvou
(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro každou fyzickou osobu, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad (dále poplatník), pro každého vlastníka nebo správce budov či
nemovitostí, kde vzniká komunální odpad (dále plátce), a dále pro původce odpadu nebo
oprávněné osoby, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1) jako odpad
komunální, pokud na základě písemné dohody s obcí Teplice nad Bečvou využívají systém
nakládání s komunálním (příp. stavebním) odpadem stanovený obcí Teplice nad Bečvou.

Čl. 2
Základní pojmy
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou, a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji
odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního předpisu2). Okruh věcí, které se za dále
stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce Teplice nad Bečvou při činnosti fyzických
osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální
odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné
zeleně.
Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.
2 zákona.
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování,
úprava, využívání a zneškodňování.
Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající
na území obce Teplice nad Bečvou, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují
povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec Teplice nad Bečvou. Obec Teplice nad
Bečvou se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě
k tomu určeném, současně se stává vlastníkem tohoto odpadu.
Oprávněná osoba je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je
oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních předpisů 3). Původce odpadu je
vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem

1.

Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou určeny tyto sběrné nádoby
a zařízení:

a.

sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí,
popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady,
kontejnery na tříděný odpad

b.

papír – označen a barevně rozlišen “modrá”
sklo – označen a barevně rozlišen “zelená”
plasty – označen a barevně rozlišen “žlutá”
Tyto kontejnery jsou umístěny na prostranství vedle obchodu “Jednota”
c.

d.

1.

svozové vozidlo nebo mobilní kontejner na sběr a svoz nebezpečného odpadu – např. olověné
akumulátory, výbojky, zářivky, monitory, televizní obrazovky,nátěrové hmoty, textilní materiál
znečištěný, lednice, atd. Sběr a svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně, datum, čas a druhy
sbíraných odpadů budou oznámeny předem místním rozhlasem a sdělením na úřední desce obecního
úřadu.
velkoobjemový kontejner na velkorozměrný komunální odpad (skříně, stoly, postele, atd.) je
přistavován 2x ročně na stanovišti za obchodem “Jednota”.,
Původci odpadu, kteří produkují v obci Teplice nad Bečvou odpad zařazený podle Katalogu odpadů 1)
jako odpad komunální, mohou využít systém nakládání s komunálním odpadem stanovený touto obecně
závaznou vyhláškou na základě písemné dohody s obcí Teplice nad Bečvou.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě původců odpadů, bude odkládán do
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou po naplnění odvezeny oprávněnou osobou na
řízenou skládku stavebních odpadů v Hranicích. Náklady spojené s likvidací stavebního odpadu hradí fyzická
osoba, příp. původce odpadu obci Teplice nad Bečvou Přistavení velkoobjemových kontejnerů je možno
objednat u obecního úřadu Teplice nad Bečvou. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si zneškodnění (odvoz na
řízenou skládku) či využití (např.: recyklace) tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným zákonným
způsobem.

Čl. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací a údržby veřejné zeleně.
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby do mobilního velkoobjemového
kontejneru a poté odvážen na skládku v Hranicích. Bioodpad z veřejné zeleně je možno odkládat do kontejneru
umístěného ve “Skále” , který je po naplnění odvážen oprávněnou osobou na skládku Hranicích. Náklady
spojené s likvidací tohoto odpadu hradí obec Teplice nad Bečvou.

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného touto obecně
závaznou vyhláškou.
(2) Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu obecního úřadu Teplice nad Bečvou jak naložily se svým
stavebním odpadem.

Čl. 7
Povinnosti oprávněné osoby
Oprávněná osoba je povinna:
a.

b.

c.
d.
e.

Provádět sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a
v souladu se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a touto obecně závaznou
vyhláškou,
pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá
případná změna bude oprávněnou osobou oznámena obci Teplice nad Bečvou po vzájemné dohodě
minimálně 1 měsíc před realizací změny,
zajišťovat v místě vyprazdňování odpadových nádob čistotu bezprostředně po svozu, tj. po jejich
vyprázdnění,
zajišťovat uložení odpadových nádob na původní místo,
v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, zajistit náhradní svoz následující
den po dni stanoveném v harmonogramu svozu dohodnutého s obcí Teplice nad Bečvou.

Čl. 8
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je obcí Teplice nad Bečvou stanoven:
a.
b.
c.

ve výši 200,- Kč na jednoho poplatníka a rok v případě, kdy odkládá zbytkový odpad do vlastní nádoby,
ve výši 215,- Kč na jednoho poplatníka a rok v případě, kdy odkládá zbytkový odpad do nádoby
(kontejneru) pronajaté obcí Teplice nad Bečvou,
ve výši 215,- Kč za všechny poplatníky a rok v nemovitostech a budovách, sloužících k rekreaci
(chaty, chalupy, sruby, rodinné domky, aj.), pokud není nemovitost či budova celoročně obývaná.

Čl. 9
Splatnost poplatku
1.
2.

3.
4.

Plátce poplatku uhradí poplatek obci Teplice nad Bečvou ( jednorázově za celý rok v termínu do 30.6.)
v příslušné výši dle čl. 8 této obecně závazné vyhlášky.
Správu poplatku vykonává obec Teplice nad Bečvou.4)
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec Teplice nad Bečvou poplatek
platebním výměrem
Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně v počtu poplatníků, bude tato změna zohledněna od
prvního dne následujícího měsíce po té, kdy se správce poplatku o změně dověděl.

Čl. 10

Cena a její splatnost
Původci odpadu nebo oprávněné osoby, kteří se na základě písemné dohody s obcí Teplice nad Bečvou zapojili
do systému nakládání s komunálním (příp. stavebním) odpadem stanoveného obcí Teplice nad Bečvou platí cenu
dohodnutou v této písemné dohodě, ve které je současně stanovena i její splatnost.

Čl. 11
Kontrolní činnost
Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí určení
zaměstnanci Obecního úřadu v Teplicích nad Bečvou.

Čl. 12
Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních
předpisů 5).

Čl. 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/98 ze dne 24.2.1998, dodatek č.2/99 z 9.6.1999 a OZV 1/2001 z
26.4.2001.

Čl. 14
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. Dnem po vyvěšení na úřadní desce Obecního úřadu.

Zdeněk Holubář
místostarosta

Ing. Karel Hübl
starosta

Vyvěšeno: 29.5.2001
Sňato: 12.6.2001
Seznam odkazů
1.
2.
3.
4.
5.

Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů., zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

