
Obec Deštná
Deštná č.p. 61, 679 61  Letovice, IČO 00532118, e-mail obec.destna@tiscali.cz, 

tel. 516475942

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2007

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

Zastupitelstvo obce Deštná schválilo na svém zasedání dne 2.3.2007, v souladu 
s ustanoveními § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku a zároveň zrušilo obecně závaznou 
vyhlášku obce č. 1/2002.

Článek I-. – základní pojmy:

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 
jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k zákonu o 
odpadech.

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu 
k zákonu o odpadech, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání.

3. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

4. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. 
Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických 
osob, na něž se vztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. 
Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad 
odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

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

6. Svozem odpadů jsou všechny činnosti spojené s nakládáním jednotlivých složek 
komunálních odpadů ze sběrných nádob do svozového vozidla. Svoz komunálních 
odpadů předchází jeho dopravě na místo dalšího nakládání s nimi. Svoz odpadů může 
provádět pouze oprávněná osoba.
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Článek II. – systém třídění komunálního odpadu

Odpady se třídí na složky podle následujícího systému:
a) Ostatní odpady

 plastové odpady (plastové láhve)
 nápojové kartony
 papír a lepenka
 sklo
 kovový odpad netříděný (železo)
 biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek
 stavební suť
 velkoobjemový odpad

b) Nebezpečné odpady
 výbojky a zářivky
 strojní část ledniček
 elektronika
 obaly od olejů plastové
 plechovky od barev
 akumulátory včetně kyseliny
 zbytky barev a rozpouštědel
 upotřebené oleje y
 přebytečné léky
 monočlánky
 pneumatiky

Článek III.- určená místa pro odkládání odpadu

a) do označených kontejnerů umístěných ve vyčleněném prostoru u místní 
samoobsluhy v Deštné a do prostoru „skála“ v části Rumberk

 plastové odpady (plastové láhve) – kontejner na plast
 papír, lepenka, nápojové kartony – kontejner na papír
 sklo – kontejner na sklo

b) do prostoru „skála“ v části Rumberk se na základě vyhlášení termínu obecním 
rozhlasem odkládá následující odpad:

 pneumatiky
 výbojky a zářivky
 strojní část ledniček
 obaly od olejů plastové
 plechovky od barev
 akumulátory včetně kyseliny
 zbytky barev a rozpouštědel
 upotřebené oleje
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c) do prostoru u místní samoobsluhy v Deštné a do prostoru „skála“ v části 
Rumberk se na základě vyhlášení termínu obecním rozhlasem odkládá do 
přistavených kontejnerů následující odpad:

 velkoobjemový odpad (občan odpad demontuje dle pokynů obce)
 biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek do sezónně přistaveného zvláštního 

kontejneru
d) zpětný odběr v prodejnách

 elektronika
 monočlánky
 pneumatiky (při koupi v servisu)
 ledničky (při koupi nového spotřebiče)

e) přebytečné léky 
 odevzdávají fyzické osoby podle zákona 79/1997 Sb., o léčivech v lékárnách

f) kovový odpad netříděný
 zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Deštná svozem na základě vyhlášení 

termínu obecním rozhlasem

Článek IV. – smlouvy s     původci odpadů (právnické a fyzické osoby  
oprávněné k     podnikání)  

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou
na základě písemné smlouvy s obcí podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech využít systému 
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

Článek V. – nakládání se stavebním odpadem a autovraky

a) Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů, případně právnických osob a 
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových 
kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby 
(občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání k recyklaci (KORA 
s.r..o. Kunštát nebo na odpovídající skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si 
odvoz tohoto odpadu a uložení vlastními prostředky.

b) Autovrak – občan musí zlikvidovat sám v zařízení k tomu určeném (např. SD 
Kovošrot Letovice, Autovrakoviště Pospiech Kunštát).
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Článek VI. – povinnosti fyzických osob nepodnikajících

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování dle touto 
vyhláškou stanoveného systému.

Článek VII. – povinnosti provozovatele míst určených touto vyhláškou ke
shromažďování odpadu

Vlastník nebo správce míst určených touto vyhláškou ke shromažďování odpadu je 
povinen:

a) zpřístupnit sběrné místo v době k tomu určené
b) zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem určené a to tak, aby nádoby 

nezpůsobovaly estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly 
bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců (kontejner na biologicky 
rozložitelný odpad a velkoobjemový kontejner).

Článek VIII. – sankce

Kontrolu dodržování povinností podle této obecně závazné vyhlášky provádí obecní úřad, 
který s výsledky kontrol seznamuje zastupitelstvo obce. Za porušení povinností určených 
touto vyhláškou lze uložit sankce podle právních předpisů.

Článek IX. – účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyvěšení na úřední 
desce obce Deštná, to je dnem 21.3.2007

……………………………. ………………………………..
   Emil Kaderka Tomáš Kraut

     místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.3.2007

Sejmuto z úřední desky dne: 


