Zastupitelstvo obce Žďár
Obecně závazná vyhláška
obce Žďár
č. 1/2018,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Žďár
Zastupitelstvo obce Žďár se na svém zasedání dne 17.12.2018 usnesením usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování ,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Žďár, včetně nakládání se stavebním odpadem1l.
Článek 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Nápojové kartony
e) Sklo,
f) Kovy,
g) Nebezpečné odpady,
h) Objemný odpad,
ch) Směsný komunální odpad,
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: Žďár – u komunikace k
bytovým domům, Otěvěky – u kostela.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
c) Sklo, barva zelená,
d) Nápojové kartony, barva černá, oranžové víko,

e) Kovy, barva červená.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti (na návsi)
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených .
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu , výlepových
plochách.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu a biologického odpadu rostlinného původu (větších
rozměrů)
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek „. ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu a biologického odpadu rostlinného původu je zajišťován
jeho odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti (na návsi)
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu , výlepových plochách.
3)Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby: popelnice kovové 110 I, popelnice plastové 120 I a igelitové
pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Článek 7
Shromažďování biologického odpadu rostlinného původu
1) Biologicky rozložitelný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí plastové popelnice hnědé barvy.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální. Tento odpad je

vyvážen celoročně po naplnění nádob.
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 je možné objednat kontejner svozové firmy, který bude
přistaven a odvezen za úplatu.
Článek 9
Poplatek za komunální odpad
1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve
které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatku rozúčtuje na jednotlivé poplatníky
3) Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla,
prostřednictvím obecního úřadu. Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje
podle daňového řádu.
4) Se zavedením této vyhlášky vyplývá povinnost plátci poplatku zaregistrovat se za každou
jím vlastněnou nebo spravovanou nemovitost. Pro registraci je možné využít registrační
formulář, který je jednou s možností, jak splnit registrační povinnost (Příloha č.1). Každý
plátce má povinnost zaregistrovat se do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti za
každou jím vlastněnou nebo spravovanou nemovitost.
5) Plátce poplatku je povinen do 15 dnů nahlásit správci poplatku jakoukoli změnu rozhodnou
pro výpočet výše poplatku, jedná se o změnu vlastnických vztahů i množství poplatníků
obývajících nebo užívajících danou nemovitost.
Článek 10
Výše a splatnost poplatku

1) Výše poplatku se stanoví podle přílohy č.2 k této vyhlášce.
2) Plátce poplatku uhradí poplatek za celý kalendářní rok do 31.ledna toho roku, na který je
poplatek hrazen.

3) Plátce poplatku může uhradit poplatek ve dvou pololetních splátkách ve výši odpovídající
polovině celoročního poplatku v následujících termínech splatnosti:
a) Za období od 1.ledna do 30.června bude poplatek uhrazen do 31.ledna daného roku.
b) Za období od 1.července do 31.prosince bude poplatek uhrazen do 31.července
daného roku.
Článek 11
Sankce
Neuhradí-li poplatník plátci poplatek v termínech stanovených vyhláškou nebo ve správné výši,
oznámí plátce tuto skutečnost správci poplatku, který na základě toho vyměří poplatek v souladu
se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Pokud jde o nesplnění oznamovací
povinnosti plátce, bude postupováno opět podle č. 280/2009 Sb., (povinnosti nepeněžité povahy).
Článek 12
Závěrečné ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Žďár.

Článek 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.

Článek 14
Přílohy
Příloha č. 1 – Registrační formuář
Příloha č. 2 – Poplatky za komunální odpad a stanovení minimálního poplatku

Monika Honzíková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 17.12.2018
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 2.1.2019

Pavel Malich
starosta

