Obecně závazná vyhláška obce Rožmberk nad Vltavou č. 2/2004
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přeprav, třídění,
využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu
Zastupitelstvo obce Rožmberk nad Vltavou, podle §84 odst.2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích
v platném znění vydává v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech tuto
obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování , sběru ,přepravy, třídění , využívání a
odstraňování komunálního a stavebního odpadu.

ČÁST PRVNÍ
Obecní ustanovení
Čl.1
Závaznost vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním
odpadem na území obce Rožmberk nad Vltavou (dále jen Obec). Jde o katastrální území
Rožmberk nad Vltavou a Horní Jílovice.
2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny osoby,které mají na územním obvodu
obce trvalé bydliště, na vlastníky staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci a
pro další fyzické osoby , které se na území Obce zdržují.
3. Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu, z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na
základě smlouvy s obcí využít systém nakládání s komunálním opadem stanoveného touto
obecně závaznou vyhláškou. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny
za tuto službu (§17,ost.6 zákona č. 185/2001 Sb. , o opadech v platném znění)

Čl.2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se následující pojmy rozumí:
1. 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 právního předpisu.
2.Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osoby oprávněných k podnikání.
3.Nebezpečný odpad je takový odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (dle přílohy
2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
4. Směsný ( zbytkový ) komunální odpad je složka komunálního odpadu , která vznikla po vytřídění,
např. plastu, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva apod.
5.Objemný odpad je takový odpad, který je svým charakterem komunálním odpadem, ale který se
svými rozměry nedá zařadit mezi odpad směsný.
6.Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti.
7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování , sběr, výkup, třídění, přeprava a dopravy,skladování,
úprava, využívání a odstraňování.

8. Původce odpadů 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 územním obvodu obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, se za původce
považuje obce.
9.Oprávněnou osobou je každá právnická nebo fyzická osoby oprávněná k podnikání , která je
oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech.

ČÁST DRUHÁ
Komunální odpad
Čl. 3
Třídění odpadu místa určené pro odkládání odpadu
1. Komunální odpad se po vytřídění ukládá do sběrných nádob (popelnic) . Do těchto nádob lze
ukládat již nevytříděný komunální odpad, např. smetky, popel, pevné kuchyňské odpady,
krabice od mléka, džusů, drobné předměty apod . Je zakázáno ukládat do sběrných nádob
žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečný odpad, stavební odpad, tekuté odpady a
dále tříditelné odpady.
2. Sklo a plasty se ukládají do označeného kontejneru. Do těchto nádob na separovaný odpad je
zakázáno ukládat jiný odpad, než ten, na který jsou určeny.
3. Kovový odpad a nebezpečné složky komunálního odpady –obec provede nejméně 2x ročně
ambulantní svoz . Den, hodinu a místo svozu obec předem vyhlásí.
4. Objemný odpad – obec bude přistavovat podle potřeby , minimálně 2x ročně mobilní
kontejner. Přistavení kontejneru obec předem zveřejní.
5. Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro drobný odpad
související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích. Je zakázáno do
odpadkových košů ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování
živnostenské činnosti, dále jakýkoliv nebezpečný odpad.
6. Minerální oleje , elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
pneumatiky, chladničky používané v domácnostech - zpětný bezplatný odběr u povinné
osoby. Tam, kde nelze zajistit zpětný odběr, bude možno v rámci likvidace nebezpečného
odpadu 2x ročně využít ambulantního svozu organizovaného obcí.
7. Vyřazené léky- provádí lékárna

Čl.4
Stanoviště sběrných nádob pro směsný komunální odpad
Na územní obvodu obce Rožmberk nad Vltavou budou popelnice připravovány k vyprazdňování
v odvozový dne – středa a umístěny na veřejné prostranství před nemovitost co nejblíže ke
komunikaci.
Odvozový den bude pro celý územní obvod obce Rožmberk nad Vltavou celoročně vždy 1x za 7 dní ,
nebo 1x za 14 dní.

Čl.5
Povinnosti fyzických osob
1.Fyzické osoby jsou povinny:
a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl.3
b) vytříděné sklo a plasty odkládat do označených kontejnerů na separovaný odpad
c) odděleně shromaždovat , třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je 2x ročně

v určeném termínu
d) objemný odpad předávat dle stanovených termínů do kontejneru
e) směsný komunální odpad ukládat do popelnic.
f) popelnice je třeba mít označené platnou svozovou známkou.
poplatku
g) popelnice umísťovat na veřejné prostranství jen v předvečer dne odvozu a v den odvozu odpadu. Po
odvozu odpadu popelnice neprodleně odklidit.

ČÁST TŘETÍ
Stavební odpad
Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti nelze obecně využívat na jakékoliv terénní
úpravy a rekultivace, zpevnění cest apod., s výjimkou vytěžené zeminy kategorie „O“.
2. Fyzické osoby produkující stavební a demoliční odpad, který je vhodný k recyklaci na
dostupných zařízeních k tomu určených, jsou povinny tento odpad nabídnout k využití
provozovateli zařízení na využití odpadů.
3. Pokud není možné stavební odpad nabídnout k recyklaci, bude odkládán do velkoobjemových
kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny k odstranění na náklady toho, komu
stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení
na řízené skládky vlastními prostředky.

ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 7
Úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
Cenu za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu platí fyzické osoby Obci ve výši, která je
stanovena zastupitelstvem Obce za svoz jedné nádoby na odpad (popelnice).

Čl.8
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí Obec Rožmberk nad Vltavou a
osoby obcí pověřené.

Čl.9
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů , v platném znění.)
Čl.10
Zrušující ustanovení
Zrušuje se vyhláška č.1/1999 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem platná od 20.1.1999.

Čl.11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení

Den vyvěšení (vyhlášení ) 2.12.2004
Den sejmutí 30.12.2004

……………………………………
Pavel Pígl
místostarosta

…………………………………
Vladimíra Kolářová
starostka

