
Vyhláška obce Tečovice č. 26/2001 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systém nakládáni se stavebním odpadem 

Zastupitelstvo obce Tečovice se usneslo na svém zasedání dne 17. 12. 2001 vydat na základě 

ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) Zákona 128/2000 Sb. 0 obcích, ve znění pozdějších 
změn a doplňků a podle § 17 odst. 2  Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých 

dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Část I. 
Obecná ustanovení 

 
 

Čl. 1 
Účel vyhlášky 

Touto vyhláškou obec Tečovice (dále jen obec) stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání stavební se odpadem 
vznikající na území obce. 

 
 

Čl. 2 
Působnost vyhlášky 

Vyhláška se vztahuje na: 
a) fyzické osoby při jejichž činnosti na uzemí obce vzniká odpad, pokud nejde o odpad vznikající 

při jejich podnikatelské činností 
b) osoby, které jsou vlastníky, nebo správci nemovitosti na uzemí obce, ve kterých vzniká odpad 
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které uzavřely s obcí písemnou 

dohodu o využívání systému nakládání s odpady podle čl.14 této vyhlášky (dále jen původci) 
 
 

Čl.3 
 Základní pojmy 

 
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na uzemí obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
Velkoobjemový odpad je komunální odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze 
odkládat do běžných sběrných nádob. 
Nebezpečný odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 
předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v 
příloze č. 2 zákona o odpadech. 
Využitelný odpad je složka komunálního odpadu určena k recyklaci (papír, plasty, sklo, kovy). 
Zbytkový odpad je komunální odpad po vytřídění nebezpečného odpadu. 
Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti. 
Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněna 
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. pro potřeby této vyhlášky se původcem 
rozumí i pořadatel veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí. Pro 
komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se 
nevztahují 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 i vlastníkem tohoto odpadu. 
Oprávněná osoba je každá osoba oprávněna k nakládání s odpady podle zákona, nebo podle 
zvláštních předpisů. 
Pověřená osoba je každá oprávněná osoba, která má s obcí uzavřenou smlouvu o nakládání s 
odpadem. 
Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určena k odloženi složek komunálního odpadu (popelnice, 
kontejner, odpadkový koš).  
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za 
účelem shromažďování komunálního odpadu. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník nebo 



správce nemovitosti po dohodě s organizací pověřenou obcí k zajištění sběru a svozu komunálního 
odpadu po dohodě s vlastníkem pozemku, popř. po dohodě s pověřenou osobou. 
Svozem komunálního odpadu se rozumí všechny činnosti spojené s překládáním složek 
komunálního odpadu ze sběrných nádob nebo do svozového vozidla. 
 

 
 

Část II 
Nakládání s odpadem 

 
 

Čl.4 
Třídění komunálního odpadu 

 
Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému: 
-  využitelný odpad (papír, plasty, sklo bíle, sklo barevné, kovový odpad) 
-  nebezpečný odpad (vyřazené laky, chemikálie, zářivky, baterie a monočlánky, elektronika, zbytky   
   barev a ředitel obaly od chemikálií) 
-  velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, matrace, kočárky a jiné) 
-  zbytkový odpad (komunální odpad po vytřídění využitelného, nebezpečného a velkoobjemového               
   odpadu). 

 
 

Čl.5 
Určená místa pro ukládání komunálního odpadu 

 
a) Sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad. Jejich stanoviště určí vlastník nebo správce 

nemovitosti podle čl.2 této vyhlášky. 
b) Sběrné nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu, jejichž stanoviště je veřejné 

prostranství před svými domy s pravidelným odvozem 1x za čtrnáct dnů. 
c) Velkoobjemový kontejner, který je umístěn u točny na návsi. 
d) Sběrny a výkupny surovin, které odebírají nebo vykupují jednotlivé druhy využitelného 

odpadu. Nádoby pro sběr skla jsou umístěny před obchodem a u obecního úřadu. 
 
 

Čl. 6 
Svoz komunálního odpadu 

 
Svoz zbytkového komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba pravidelně s minimální 

frekvencí 1 x za 14 dní. Svoz ostatních vytříděních složek se provádí dle harmonogramu. (PET láhve 
ukládat čisté do průhledných PET pytlů). 
 

ČI. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popř. právnických nebo 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 na řízenou skládku Kvítkovice a Suchý Důl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz 
tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlast. prostředky, popř. jiným způsobem. Podle možnosti 
a dIe dohody se starostou lze uložit tvrdý stavební odpad účelně na místa, kde bude uložení z 
hlediska potřeby a ekologie možné. 

 
 

ČI. 8 
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně 

 
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby (SUS Zlín) do 

svých kontejnerů a poté ukládán na skIádku. Odpad z místních komunikací a veřejné zeleně je občany 
po dohodě s obecním úřadem uložen na hromádky a poté odvážen a ukládán do kontejneru na 



velkoobjemový odpad. Odpad při údržbě veřejné zeleně a ostatní ze hřbitova je ukládán do 
velkoobjemového kontejneru umístěného na hřbitově. 

 
 

ČI. 9 
Nakládání s nebezpečným odpadem 

 
Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad 

rtuti, vyřazené Iéky, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, odpadní oleje, zbytky barev a 
rozpouštědel, vyřazená spotřební elektronika, monočlánky atd.) jsou občané povinni odděleně 
shromažďovat, třídit a odkládat. Sběr a svoz nebezpečných odpadů bude proveden 2 x ročně na 
základě časového harmonogramu stanoveného obcí. Termín a stanoviště svozu nebezpečných složek 
komunálního odpadu zveřejňuje Obecní úřad místním rozhlasem a způsobem v místě obvyklým v 
dostatečném předstihu. 
 

 
Čl. 10 

Nakládání s velkoobjemovým odpadem 
Pro sběr velkoobjemového odpadu je umístěn velkoobjemový kontejner. Kontejner je 

přístupný každou sobotu v době od 13.00 do 15.00 hod. na návsi. 

 

Část III 

Povinnosti podle této vyhlášky 

 
 

Čl. 11 
Všeobecné povinnosti 

Fyzické osoby jsou povinny: 

a) Předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství. 
b) Komunální odpad třídit dIe systému stanoveného obci (čl. 4) a dle pokynů oprávněné osoby. 
c) Odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu na místa určena v čl. 5 
d) Nebezpečné složky komunálního odpadu předávat přímo pracovníkům při svozu 

nebezpečného odpadu. 
e) Zbytkový odpad ukládat výhradně do sběrných nádob. 

 
Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akci jsou povinni v 

místech jejich konání umístit dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a 
zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob. 
 
Za nesplnění povinnosti vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky je považováno zejména: 
-  odkládání odpadu mimo místa určena dle čl. 5 této vyhlášky 
-  odkládání žhavého popela a hořících předmětů, nebezpečného odpadu, uhynulých zvířat, tekutých  
   odpadů, velkoobjemový odpad, stavební a demoliční odpad do sběrných nádob pro zbytkový odpad 
-  zapalování, udupávání nebo jiné zhutňování obsahu sběrných nádob 
-  spalování odpadu s výjimkou spalování v tepelných zdrojích, které jsou přímo určené ke spalováni   
   odpadu 
-  ukládání komunálního odpadu vznikajícího v domácnosti nebo podnikatelské činnosti do  
   odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství  
-  odkládání jiného odpadu do sběrných nádob, než pro které jsou určeny. 
 
 

Čl. 12 
Povinnosti vlastníka nemovitosti 

 

Vlastníci a správci nemovitostí jsou povinni: 

a) zajistit pro zbytkový odpad vznikající na jeho nemovitosti odpovídající sběrnou nádobu, resp. 
nádoby 

b) zajistit si stálé stanoviště sběrných nádob nenarušující vzhled obce 



c) zajistit, aby sběrné nádoby na stalých stanovištích a v místech svozu neomezovaly ani 
neohrožovaly plynulost silničního provozu ani bezpečnost chodců 

d) udržovat samotná stanoviště sběrných nádob a nejbližší okolí v čistotě 

e) zajistit přístup ke sběrným nádobám (např. úklid sněhu) tak, aby bylo možno realizovat svoz 
odpadu 

f) zajistit přemístění sběrných nádob z jejich stálého stanoviště do místa svozu a dále jejich 
následné vrácení na stále stanoviště v den svozu. 

Čl. 13 
Povinnosti oprávněné osoby 

 
a) zcela vyprázdnit sběrné nádoby tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a 

k hygienickým závadám 
b) uklidit veškerý komunální odpad nebo jeho složky, které znečistí místo manipulace v den 

svozu 
c) vrátit zcela vyprázdněné na místo přistavení 
d) upozornit vlastníky nemovitostí nebo správce nemovitosti na případné porušení povinností 

uvedených v této vyhlášce 
 

Část IV. 
 

Čl. 14 
Původci odpadů 

 
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 smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. 
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výše sjednané ceny za tuto službu. 
 

Část V. 
Závěrečná ustanovení 

 

 
Čl. 15 

Sankce 
 
Porušení této vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních předpisů. 
 
 

Čl. 16 
 
Touto vyhláškou se ruší vyhláška obce. č.16/99 ze dne 7.6.1999. 

 
 

Čl. 17 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002 
 
 
 
 
 
V Tečovicích 17.12.2001                                                                    ing. Josef Pospíšil, starosta obce 


