
Obecně závazná  vyhláška č. 1/2007
obce Nasavrky,

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému
nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Nasavrky se usneslo na svém zasedání dne 2. 1. 2007 , v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. i), podle ustanovení §10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle ustanovení §
17 odst. 2  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, následující obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. I

  Z á v a z n o s t   v y h l á š k y .

1)  Tato  vyhláška  stanovuje  systém  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění  a  odstraňování  komunálního  a
stavebního odpadu na území obce Nasavrky, tj. v katastrálním území obce Nasavrky.

2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají  na území obce trvalé bydliště a pro další
osoby, které mají na  území  obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící  k individuální rekreaci, včetně
osob, které se na území obce zdržují.

Čl. II
Základní pojmy

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje  nebo má v úmyslu nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do
některé ze skupin odpadů, uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších předpisů,

nebezpečný  odpad je  odpad,  který  je  uveden  v Seznamu  nebezpečných  odpadů,  uvedeném  v prováděcím
předpise a jakýkoli odpad, vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2  zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů,

komunální odpad je veškerý odpad, vznikající na území obce 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,

nakládání  s  odpady je  jejich  shromažďování,  soustřeďování,  sběr,  výkup,  třídění,  přeprava  a  doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování,

shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování  odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich
vzniku před dalším nakládání s odpady,

sběr odpadů  je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání, od
jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění,

výkup odpadu je sběr odpadu v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou, oprávněnou
k podnikání, kupovány za sjednanou cenu,

úprava odpadu je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností
odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za
účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností, 



původcem odpadu je  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 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,

oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady  podle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších předpisů nebo podle zvláštních právních předpisů.

Čl. III

N a k l á d á n í   s    k o m u n á l n í m    o d p a d e m
          1. Pro nakládání s komunálním odpadem tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům určeny tyto sběrné
nádoby a zařízení:     

1. Sběrné  nádoby (popelnice)  –  slouží  k ukládání  zbytkového odpadu po  vytřídění,  tj.  smetí,  popel,  saze,
nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady. Svozní den je uveden v příloze č. 1. Oprávněná osoba –
EKOLA České Libchavy.

2.  Označené kontejnery na tříděný odpad.  Sklo – kontejnery jsou rozmístěné po celý rok na stanovišti  u
obecního úřadu. Plasty –se ukládají v plastových pytlích na tomtéž místě den před termínem svozu který je
uveden v příloze  č. 1. Oprávněná osoba – EKOLA České Libchavy

3. Mobilní kontejner – do kontejneru  lze odložit železo . Svoz se provádí plošně po celém území obce jednou
ročně. Termíny budou vyhlášeny obvyklým způsobem. Oprávněná osoba je firma  EKORECIKLA Choceň.

4. Svoz nebezpečného odpadu - lze odložit následující vytříděné nebezpečné odpady, např.: obalový materiál
znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný
org. škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, popř. pneumatiky, monočlánky, léky aj.
Odvoz zajišťuje  EKOLA České Libchavy. (Termíny a místa pro odkládání určuje příloha č.1).

5. Sběr vyřazených léků  a injekčních stříkaček v lékárně U ANDĚLA v Chocni.

2) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů  jako komunální ( právnické a fyzické osoby
podnikající), mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů , stanovený
touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí. 

Zakazuje se:

1. ukládat odpady do sběrných nádob cizích osob bez jejich souhlasu,

2. ukládat domovní odpad z domácnosti do veřejných odpadkových košů,

3. nebezpečné odpady a odpady z umělých hmot spalovat v popelnicích a na otevřeném ohni,

4. používat  stavební  odpad  bez  souhlasu  stavebního  úřadu  k terénním  úpravám  nebo  shromažďovat  na
pozemcích,

Čl. IV

N a k l á d á n í   s e   s t a v e b n í m   o d p a d e m

 Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné
osoby, které budou odvezeny na řízenou skládku EKOLA České Libchavy.

Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky,
popř. jiným způsobem.



Čl. V

P o v i n  o s t i   f y z i c k ý c h   o s o b 

1)  Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a 
předávat na místa určená dle systému uvedeného v čl. III.

2) Původci; tj. právnické a fyzické osoby podnikající, které na základě písemné smlouvy využívají systém sběru
a třídění komunálního odpadu stanovený obcí, platí  sjednanou cenu ve smlouvě s obcí .

3) V případě, že se pozemek fyzické osoby nenachází v blízkosti svozové trasy, nebo nelze-li umístit sběrné
nádoby na vlastním pozemku podél svozové trasy,  lze umístit  sběrné nádoby ve svozový den na dohodnuté
místo. Sběrné nádoby se nesmějí umísťovat do vozovky. Ve výjimečných případech mohou být umístěny na
chodníku  a  tam,  kde  není  vybudován,  ke  krajnici,  ale  tak,  aby  nebránily  v průchodu  nebo  průjezdu  a
neohrožovaly bezpečnost  silničního provozu. Umístit  nádoby podle tohoto ustanovení je dovoleno pouze na
dobu nezbytně nutnou (v den svozu nebo max. večer přede dnem svozu). 

Čl. VI

P o v i n o s t i  o p r á v n ě n é  o s o b y

Zrušeno

Čl. VII
S a n k c e

 Porušení  povinností  při  nakládání  s  komunálním odpadem a  stavebním odpadem bude  postihováno podle
obecně závazných právních předpisů (zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.185/2001 Sb., o odpadech).

Čl. VIII 

Poplatek 

Poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů platí fyzické osoby obci  ve výši, která je stanovena v obecně závazné vyhlášce č. 2/2007 o místním 
poplatku.

Čl. IX

K o n t r o l n í   č i n o s t

 Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Obecní Úřad.

Čl.  X

Z r u š o v a c í   u s t a n o v e n í



 Ruší se vyhláška číslo: 3/2006 o nakládání s odpady .

Čl.XI

 Ú č i n o s t 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  17.1. 2007.

Jana Michalcová v. r.                                                                                   Jiří Souček v. r.

zástupce starosty                                                                                             starosta

Vyvěšeno: 2.1. 2007

Sejmuto: 
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