
         Obecně závazná Vyhláška Obce  MYŠTICE  č.  1/ 2001 

 
     o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajích na jejích katastrálních území, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem. 

 

     Zastupitelstvo obce Myštice vydává dne 29. 11. 2001 podle § 17 odst. 2, 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. i) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování  

    komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému 

    nakládání se stavebním odpadem. 

2. Vyhláška platí na celém území obce MYŠTICE zahrnující katastrální území Kožlí, 

    Myštice, Vahlovice, Výšice 

 

Čl. 2 

Závaznost  vyhlášky 

 

 Vyhláška je závazná: 

1. pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a  

    pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k  

    individuální rekreaci na katastrálním území obce a pro všechny další osoby, které se na  

    území obce zdržují.  

2. pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný  

   komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,  

   mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s 

   komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané  

   ceny za tuto službu.  

Čl. 3 

Základní pojmy 

 

Za odpad ve smyslu zákona o odpadech se považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených níže. 

1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s 

vyjímkloou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k   

   podnikání. 

2. Nebezpečný odpad je složka komunálního odpadu uvedená v seznamu nebezpečných 

   odpadů, uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv další jiný odpad vykazující 

   jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2. zák. č. 185/2001 Sb., o 

   odpadech ( upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky 

   a zářivky, chaldničky používané v domácnostech, televizory, zbytky barev a rozpouštědel, 

   kyseliny, louhy, pesticidy, herbicidy, léky a zbytky spotřební chemie a pod.). 

3. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění plastů, skla, 

    kovového odpadu, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek 

    komunálního odpadu. 
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4. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem 

   nedá zařadit mezi odpad zbytkový např. pneumatiky, koberce, nábytek, sporáky, pračky a 

   pod. 

5. Biologický odpad je složka komunálního odpadu, kterou lze biologicky rozložit ( listí, 

   větne, tráva a pod.). 

6. Stavební odpad je složka komunálního odpadu vzniklá při stavební činnosti fyzických  

    osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce, nebo vlastní stavbu určenou 

    nebo sloužící  k individuální rekreaci na katastrálním území obce. 

7. Původcem odpadu je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická  

   osoba oprávněna k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 

   komunální odpad vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob se  

   za původce považuje obec. 

8. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba  

   odpad uloží na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou. Obec se  

   současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu. 

9. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k  

   podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o  

   odpadech. 

10.Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky 

   zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem. 

 
Čl. 4 

Systém třídění a sběru komunálního odpadu 

 

Složky odpadu  Způsob ukládání odpadů  Místo uložení odpadu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sklo,plasty   barevně odlišené sběrné nádoby  Myštice, Vahlovice 

    (zelené - sklo, žluté - plasty ) 

 

Zbytkový komunální sběrné nádoby - kontejnery, na  kontejnery jsou umístěny 

odpad    místech určených obcí tak, aby byly     v těchto osadách: Ostrov, 

    přístupné pro odvoz a nezpůsobovaly   Svobodka, Výšice, Kožlí, 

    dopravní překážky, případně jiné           Myštice, Laciná 

    závady      Dvoretice, Vahlovice, 

                   Střížovice   

        

Kovový odpad  na místo pro tyto účely vyhrazené   kontejner Myštice    

          případně svoz dle pokynů    

         obce 

           

Biologický odpad          kompostování, případně úprava v  na vlastních pozemcích a  

    zařízeních k tomu určených   v zařízeních k tomu    

         určených  

              

Nebezpečné a objemné ambulantní svoz formou sběrných  Myštice u obecního úřadu 

odpady   dnů, termíny svozu budou vždy    případně dle pokynu obce  

  zveřejněny na vývěsní desce 30 

    dní před plánovaným svozem        
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Stavební odpad    individuální způsob se souhlasem dle určení a 

             obce a příslušného stavebního  podmínek přísluš- 

             úřadu                               ného stavebního   

          úřadu       

 

 

         Čl. 5 

 

 Nakládání se stavebním odpadem 

 

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob nebo právnickcý či fyzických osob  

oprávněných k podnikání, které mají trvalý pobyt nebo podnikají na katastrálním území obce nebo 

vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce, případně jiných osob, které 

se na území obce zdržují, si každý původce ( občan i právnická osoba ) 

musí zneškodnit na své náklady. Ke kolaudačnímu rozhodnutí bude doložen písemný potrzený doklad 

jak bylo se stavebním odpadem naloženo. 

Upravený nebo vytříděný stavební, či demoliční odpad lze využít či uložit na území obce 

pouze se souhlasem obce a příslušného stavebního úřadu. 

 

 

Nakládání s autovraky 

 

Každý, kdo se zbavuje autovraku ( § 36, zák. 185/2000 Sb.) - je povinen autovrak předat pouze osobám, 

které jsou provozovateli k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. Seznam osob, které 

budou oprávněny k nakládání s autovraky, bude průběžně aktualizován a uveřejňován na úřední desce 

obecního úřadu Myštice. 

 

 

 

                      Čl. 6 

         

          Povinnosti fyzických osob 

 

 

1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální 

   odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle 

   systému stanoveného obcí. 

       Odkládání odpadů provádět tak, aby bylo přístupné při svozu odpadů, neomezovalo ani 

   neohrožovalo bezpečnost chodců a silničního provozu a svým obsahem neohrožovalo 

   přírodu a životní prostředí.  

 

Zakazuje se: 

 

odkládat odpady mimo sběrné nádoby 

 

ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady 

tekuté odpady, stavební suť 

 

zapalovat obsah sběrných nádob 
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poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů či značení spreji 

 

ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat 

 

 

 

Čl. 7 

 

 

Poplatek za komunální odpad 

 

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  

   odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních 

   poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. 

2. Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku ( sazba, splatnost, aj. )jsou upraveny 

   v obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2001 o místních poplatcích 

 

 

Čl. 8 

 

Kontrolní činnost 

 

Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území obce  Myštice provádí obec. 

 

 

Čl. 9 

 

Sankce 

 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle  

platných právních předpisů - § 46, odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, 

za nějž lze uložit pokutu. Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 

20 000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem  a dopustí se přestupku tím, že se zbaví 

autovraku v rozporu se zákonem č. 185/2000 Sb., § 36 a 37. 

Pokutu do výše 300 000,- Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k 

podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 

odpadem bez písemné smlouvy s obcí.  

 

 

 

Čl. 10 

 

Zrušovací ustanovení 

 

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce  MYŠTICE č. 3/1998 

ze dne 23.4. 1998 o nakládání s domovním  odpadem na území obce. 
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Čl. 11 



 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnost dne  1. 1. 2002 

 

 

 

 

 

Starosta obce:        Místostarosta: 

ing. Klíma Václav        Mgr. Kyznar Jan 

 

 

  Vyvěšeno dne:  10.12. 2001 

 

 

  Sejmuto dne:     28.12. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


