
Obecně závazná vyhláška  
Obce Pasohlávky  

3/2001 
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem  

 
Zastupitelstvo obce  Pasohlávky  se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb.,  o obcích dne 21.12.2001  vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu  s § 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 
 

Čl. 1 
Závaznost vyhlášky 

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

Pasohlávky (katastrální území Pasohlávky a Mušov). 
 
2)  Tato vyhláška je závazná  pro všechny fyzické  osoby, které mají  na území obce trvalé  

bydliště  a pro další osoby, které se na území obce zdržují. 
 

Čl. 2 
Základní pojmy  

 
1)  Odpad je věc movitá, která se pro vlastníka stala  nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje 

s úmyslem ji odložit, nebo  která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 
Okruh věcí, které se za dále stanovených  podmínek  považují za odpad, je uveden 
v příloze č. 1 zákona o odpadech. 

2)  Komunální  odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 
pro který nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při 
údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova.  
 

Čl. 3  
Nakládání s komunálním odpadem  

 
1)  Pro nakládání s komunálním odpadem tj. jeho shromažďování a třídění, jsou určeny 

fyzickým a právnickým osobám tyto sběrné nádoby a zařízení: 
a)  kontejnery  nebo plastové pytle  na tříděný odpad - slouží k uložení tříděného komunálního 

odpadu, který je určen k dalšímu využití 
b)  sběrné nádoby (popelnice 110 l , kontejnery 1100 l) - sloužící k ukládání zbytkového  

odpadu po vytřídění mimo nebezpečný odpad  
c)  odpadkové nádoby umístěné na veřejných  prostranstvích  - slouží k uložení odpadu 

fyzických osobám, které se na tomto veřejném prostranství zdržují. 
d)  mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu - lze uložit nebezpečený  odpad (např. 

obalový materiál znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky , 
zářivky, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, léky 
televizory, monočlánky apod.). 



e)   sběrné  středisko odpadů - lze uložit odpad stanovený provozním řádem sběrného 
střediska (např. železný šrot, velkoobjemový odpad jako pračky, starý nábytek , 
opotřebované pneumatiky apod.) mimo  nebezpečný odpad. 

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

(právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systému sběru, třídění, využívání a 
zneškodňování komunálního odpadu stanoveného touto vyhláškou na základě písemné 
dohody s obcí, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí. 

 
Jednotlivá stanoviště  sběrných nádob a zařízení jsou uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky. 
 

Čl. 4 
Nakládání se stavebním odpadem  

 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, případně právnických a 
fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán do velkoobjemového  kontejneru. 
Fyzická osoba a právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání zajistí jeho odvoz a 
uložení na řízenou skládku na vlastní náklady. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti 
fyzických osob v množství, jehož samostatný odvoz by byl neekonomický, lze  uložit do 
velkoobjemového  kontejneru umístěného ve sběrném středisku odpadů. 
Umístění sběrného střediska je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky. 
 

Čl.5 
Nakládání s odpadem z čistění komunikací, údržby  veřejné zeleně a hřbitova 

 
1.  Odpad  z čištění místních komunikací a veřejných  prostranství  je ukládán do 

velkoobjemového kontejneru ve sběrném středisku odpadů a poté ukládán na řízenou 
skládku. Umístění sběrného střediska je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky. 

2.  Odpad ze  hřbitova je ukládán do  velkoobjemového kontejneru, který  je umístěn na 
hřbitově  a poté ukládán na kompostárně nebo   na řízené  skládce. 

 
Čl. 6  

Povinnost  občanů  
 

Fyzické  osoby jsou povinny, ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad, který je uveden 
v příloze  č. 2, této vyhlášky, odděleně  shromažďovat, třídit a předávat k využití a 
zneškodnění dle výše uvedeného systému. 
 

Čl. 7 
Povinnosti oprávněné osoby 

 
1.  Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých termínech  1 x týdně po celý rok. 
 Případné změny budou oprávněnou osobou oznámeny nejméně 7 dnů  před realizací 
změny. 
2.  Zajišťovat  čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a zařízení bezprostředně po 

svozu nebo jejich vyprázdnění. 
3.  Zajišťovat uložení sběrných nádob a zařízení na původní či smluvními stranami dohodnuté 

místo. 



4.  V případě neuskutečněného svozu vlivem nepředvídatelných okolností, zajistit náhradní 
svoz  do konce příslušného svozového dne nebo v náhradním termínu dohodnutém 
s Obecním úřadem v Pasohlávkách. 

 
Čl 8.  

Sankce 
 

Porušení povinností  při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 
postihováno podle  obecně závazných právních předpisů tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších  předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  a o změně 
některých dalších  zákonů. 
 

 Čl. 9  
Kontrolní činnost  

Dohledem nad nakládáním s komunálním odpadem je pověřen starosta, místostarosta, členové 
kontrolního a finančního výboru, a pracovníci Obecního úřadu v Pasohlávkách , Obecní 
policie v Pasohlávkách. 
 

Čl. 10 
Zrušovací  ustanovení  

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/98 o nakládání s komunálním a se stavebním 
odpadem ze dne 1.7.1998. 
 

Čl. 12 
Účinnost  

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým  dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. 
 
 
V Pasohlávkách dne 21.12.2001 
 
 
 
 
--------------------     ---------------- 
Květoslav Uherek     Alois Urbánek 
místostarosta      starosta obce 
 
 
Vyvěšeno: 21.12.2001 
Sňato: 
 
 
Doložka: 
Tato vyhláška nabyla platnosti dne  
 
  
 


