
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23  
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem  

 
 
 

Zastupitelstvo obce Halenkovice se usneslo podle § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/1990 Sb., 
o obcích, dne 24.1.2002 vydat  v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
 
 

Čl.I 
Závaznost vyhlášky 

 
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce 

Halenkovic, tj. při jeho shromažďování, sběru, třídění, přepravě a dopravě, skladování, 
využívání a zneškodňování. 

 
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,které mají na území obce trvalé nebo 

přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují nebo vlastní na území 
obce nemovitosti. 

 
3. Tato vyhláška se vztahuje i na právnické a fyzické osoby podnikající (původce odpadů), 

které se režimu stanoveného vyhláškou účastní na základě písemné dohody uzavřené s 
obcí. 

 
 
 

Čl.II 
Základní pojmy 

 
1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. 
 
2. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným v této vyhlášce v souladu se zákonem 

o odpadech č.185/2001 Sb. 
 
3. Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání pokud při její 

činnosti vzniká odpad. 
 
4. Pro komunální odpad, vznikající na území obce, a který má původ v činnosti jejich 

obyvatel, čl. I, odst. 2, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem a 
vlastníkem odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba (občan) odloží odpad na místě k tomu 
určeném. 
Komunálním odpadem je také odpad vznikající při čištění komunikací a prostranství, při 
údržbě zeleně a hřbitovů. 

 



5. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s 
úmyslem ji odložit nebo vyřadit (např.podle zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění pozdějších předpisů). Okruh věcí, které se považují za odpady: 
- odpad z výroby nebo spotřeby blíže nespecifikovaný, 
- výrobky které neodpovídají požadované jakosti, 
- výrobky s prošlou lhůtou spotřeby, 
- materiály rozlité, ztracené,nebo jinou nehodou znehodnocené 
- materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsledku plánovaných činností (např. 

odpad po čistících operacích, obalové materiály, kontejnery), 
- nepoužitelné součástky (např.vyřazené baterie,vyčerpané katalizátory), 
- látky,které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěná rozpouštědla), 
- odpad z průmyslových procesů, 
- odpad z procesů snižujících znečištění (např. kaly, prach z vysavačů), 
- odpad z obrábění a tváření, 
- odpad z těžby, 
- znehodnocené materiály, 
- jakékoliv materiály, jejichž použití bylo zákonem zakázáno, 
- výrobky,  pro které již vlastník nemá upotřebení (např. vyřazené předměty ze 

zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů). 
 
6. Zbytkový odpad je odpad po vytřídění např. smetí, popel, saze, nevratné obaly z 

domácností, kuchyňské odpady. 
 
7. Využívání odpadů je činnost vedoucí k získání druhotných surovin a recyklaci odpadů. 
 
8. Zneškodňování odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému 

zabránění škodlivým vlivům na všechny složky životního prostředí. 
 
9. Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadu za 

účelem jeho zneškodnění. 
 
10. Oprávněná osoba je firma, která má státem udělené oprávnění pro činnost s odpady. Pro 

naši obec byla prozatím radou obce vybrána a odsouhlasena firma TS Otrokovice. 
 
11. Nebezpečný je odpad, který má jednu nebo více uvedených vlastností:  

- výbušnost, 
- hořlavost, 
- oxydační schopnost, 
- tepelnou nestálost, 
- schopnost uvolňovat jedovaté plyny, 
- ekotoxicitu, 
- následnou nebezpečnost, 
- akutní toxicitu, 
- pozdní účinek, 
- žíravost, 
- infekčnost, 
- radioaktivitu 

 
 

 



Čl.III 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
1. Fyzické osoby (občané) mají povinnost odpady třídit na dále zpracovatelné a nebezpečné, 

zpracovatelné odpady vkládat do kontejnerů k těmto určených. Sledovat informace 
termínů a míst sběru nebezpečných odpadů a tyto pak na tato místa odkládat. 

 
2. Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování a třídění) jsou občanům k 

dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: 
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, 

tj.smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady. Mezi tento 
odpad nepatří organický kompostovatelný odpad. 

b) mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad jsou umístěny ve sběrných dvorech 
v části obce Pláňavy, Dolina a U Svatých – viz. provozní řád – příloha č. 2 a č. 3. 

c) kontejnery na barevné a čiré sklo a PET láhve jsou umístněny v různých částech obce 
– viz. příloha č. 1 vyhlášky. 

d) velkoobjemový kontejner METALŠROTU Tlumačov na železný odpad umístněný u 
starého MNV na Katernicích 

e) velkoobjemový kontejner sběrných surovin přistavován dvakrát ročně u nové školy v 
termínech předem zveřejněných pro odběr papíru. 

f) vytříděný nebezpečný odpad je odebírán dle provozních řádů ve sběrných dvorech 
obce a to na Pláňavách a Dolině (ne U Svatých) - viz. příloha č. 2 a 3. Jedná se např. o 
olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, 
textilní materiál znečištěný škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál 
znečištěný, odpadní oleje, monočlánky, opotřebované pneumatiky, ledničky, 
televizory. 

g) 1 ks velkokapacitního kontejneru je umístěn na místním hřbitově pouze pro odpad 
z tohoto zařízení. Zákaz ukládání domovního odpadu. 

 
3. Zbytkový odpad po vytřídění ukládá fyzická osoba (občan) do popelnic. Odkládání 

odpadu organického původu do popelnic je zakázáno. Organický odpad je likvidován 
kompostováním na vlastní náklady a vlastním pozemku. 

 
4. Svoz zbytkového odpadu po vytřídění smluvně zajišťují Technické služby města 

Otrokovic, jako oprávněná osoba, dle svozového plánu, jehož intervaly jsou každý rok 
upravovány a zveřejňovány obvyklým způsobem. Výše úhrady je stanovována 
samostatnou vyhláškou obce o poplatcích. 

 
5. Popelnice o obsahu 110 l je možno zakoupit od Obecního úřadu v plné hodnotě, nebo v 

odůvodněných případech na splátky ve stanovené době. 
 
6. Odpad se do odpadových nádob ukládá tak, aby nedocházelo ke znečišťování stanovišť 

odpadových nádob a přístupových cest. Dojde-li k němu, je povinen toto znečištění 
odstranit ten, kdo je způsobil. 
Vlastník objektu u něhož je zřízeno stanoviště odpadových nádob je povinen zajišťovat k 
nim řádný přístup. Majitelé popelnic jsou povinni je ve sběrové dny přibližovat k místní 
komunikaci. 

 



7. Při shromažďování odpadu do odpadových nádob ani při jejich vyprazdňování nesmí 
docházet k nadměrnému obtěžování hlukem, zejména v době od 22.00 do 6.00 
hod.Vlastníci odpadových nádob jsou povinni zajistit jejich pravidelné čištění. 

 
8. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální 

(právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systému sběru, třídění, využívání a 
zneškodňování komunálních odpadů, stanovený touto vyhláškou na základě písemné 
dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím statutárního zástupce, který je obcí zmocněn. 

 
Čl.IV 

Nakládání se stavebním odpadem 
 
Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů, v případě, že nebude možná jeho 
recyklace, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou odvezeny na náklady 
občana na řízenou skládku do Kvítkovic.Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto 
odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem. 
 
 

Čl.V 
Nakládání s bioodpadem 

 
Jedná se o kompostovatelný odpad rostlinného původu z čištění veřejných komunikací, 
veřejné zeleně, hřbitova a zahradní odpad občanů Halenkovic, který je možno ukládat na 
bioskládky: 
Zádřinoví – u zemědělské farmy 
Drahy – u letiště 
U Svatých – u biocentra 
 
 

Čl.VI 
Nakládání s nebezpečným odpadem 

 
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu, Čl.III písm. f, je smluvně zajišťován oprávněnou 
osobou TS Otrokovice. 
Sběr je prováděn ve sběrných dvorech Pláňavy a Dolina dle provozních řádů. 
 
 
 

Čl.VII 
Povinnosti fyzických osob  

 
1. Každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci Halenkovice je povinna s obecním 

úřadem projednat způsob likvidace domovního odpadu pomocí popelnic či sběrných 
dvorů a stát se poplatníkem za tyto služby. Tuto oznamovací povinnost (zák. č. 185/2001 
Sb. – o odpadech) může provést souhrnně pověřený zástupce za celou domácnost případně 
obytný dům. 

 
2. Oznamovací povinnost podle odst. 1 se vztahuje také na fyzické osoby, které nemusí mít 

trvalé bydliště v obci Halenkovice, ale vlastní na území obce Halenkovice rekreační či 
jiný objekt. (zák. č. 185/2001 Sb., - o odpadech) 



Čl.VIII 
Spalování v domácích topeništích 

 
V domácích topeništích je zákaz spalovat jakékoliv odpady a všechny další materiály, které 
nejsou schváleným palivem podle vyhlášky MŽP č.117/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Čl.IX 

Povinnosti oprávněné osoby 
(TS Otrokovice) 

 
1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené 

řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a 
vyhláškou obce o nakládání s odpady. 

 
2. Pravidelný svoz bude provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. 

Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě 
minimálně jeden měsíc před realizací změny. 

 
3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně 

po svozu, to je po jejich vyprázdnění. 
 
4. Zajišťovat uložení vyprázdněných odpadových nádob a kontejnerů na původní či 

smluvními stranami dohodnuté místo v nepoškozeném stavu. 
 
5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba 

zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne, maximálně do konce druhého 
dne. 

Čl.X 
Úhrada za svoz,třídění a zneškodňování 

komunálního odpadu 
 
1. Úhrada za svoz a zneškodňování komunálního odpadu je příjmem obce a její výše je 

stanovena místní vyhláškou č. 24 o poplatcích. 
 
2. Původci odpadu, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění 

komunálního odpadu platí cenu sjednanou v dohodě s obcí podle § 17 odst. 5 zák. č. 
526/1990. 

 
Čl.XI 

Sankce 
 
1. Porušením 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 o odpadech). 

 
2. Obec uloží pokutu do výše 200.000,-Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné     

k podnikání, pokud na základě dohody podle čl.I, odst.3, neplní povinnosti stanovené 
touto vyhláškou při dodržování systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů. 



 
3. Obec uloží pokutu do výše 10.000,-Kč fyzické osobě (občanovi), která neplní povinnosti 

vyplývající z této vyhlášky.  Při tom postupuje dle odstavce č.l. 
 
4. Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá orgán státní správy, který jako první zahájil řízení o jejím 

uložení. 
 

Čl.XII 
Kontrolní činnost 

 
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí rada obecního úřadu a 
komise životního prostředí obecního úřadu v Halenkovicích. 
 
 

Čl.XIII 
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 
1. Obec může na smluvním základě provádět zneškodňování komunálních odpadů v rámci 

systému daného touto vyhláškou pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání. 
 
2. Zrušuje se vyhláška č.13/98 z 1.4.1998 O nakládání s odpady na území obce Halenkovice. 
 
 

Čl.XIV 
 
1.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Ulica, v.r.                                  Josef Janeček, v.r.   
       starosta                                       místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


