OBEC PAMĚTICE
OBECNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2001
o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů,včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo Obce Pamětice podle § 10 písm. a) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích a v souladu s §10b a §15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znění, vydalo na svém zasedání dne 23.12.2001 tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST I.
OBECNÁ ČÁST
Článek 1
Základní ustanovení
1.1 Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
1.2 Za komunální odpad se ve smyslu § 4 písm. b) zákona považuje veškerý odpad
vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
1.3 Vyhláška:
a) V časti II.stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
smyslu odst.1.2 vznikajících na území obce Pamětice a určuje
místa k odkládání odpadů.
b) V části III. upravuje nakládání se stavebním odpadem.
1.4 Část II. se vztahuje:
a) Na všechny fyzické osoby, které produkují odpad podle odst.
1.2 a mají na území obce Pamětice trvalý pobyt, nebo na území
obce vlastní budovu či nemovitost.
b) Na fyzické osoby, které se na území obce zdržují za účelem
užívání stavby a sloužící k individuální rekreaci.
1.5 Část III. se vztahuje na všechny fyzické osoby, při jejichž činnosti na území obce
Pamětice vzniká stavební odpad.

ČÁST II.
SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Článek 2
Účastníci a provozovatelé systému
2.1 Fyzické osoby, na které se tato vyhláška vztahuje, jsou povinny komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle systému
stanoveného v této vyhlášce.
2.2 Ve smyslu § 17 odst. 5 zákona se vyhláška v části II. vztahuje na ty právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu
odpadů jako odpad podobný komunálnímu a které využívají systém na základě písemné
smlouvy uzavřené s oprávněnou osobou.
2.3 Fyzické osoby a osoby uvedené v odst. 2.2 se dále nazývají účastníci systému.
2.4 Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona a
podle zvláštních právních předpisů. Oprávněná osoba je také osoba pověřena příslušným
orgánem obce Pamětice provozovat systém nebo jeho část.

Článek 3
Třídění komunálního odpadu
3.1 V systému je stanoveno třídění komunálního odpadu na tyto složky:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

nebezpečný odpad,
objemný odpad,
využitelné složky komunálního odpadu: sklo, PET.
zbytkový odpad.

3.2 Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedené
v prováděcím právním předpise k zákonu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona, zejména monočlánky,
výbojky, olověné akumulátory, zářivky, zbytky barev a rozpouštědel, upotřebené
motorové a převodové oleje, chemicky znečištěné obaly, zbytky spotřební chemie,
pesticidy, léky, spotřební elektronika apod.
3.3 Objemný odpad je odpad, který s ohledem na jeho rozměry či hmotnost nelze odkládat do
běžných sběrných nádob nebo do speciálních nádob, zejména vyřazené kusy nábytku,
matrace, umyvadla, vany, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo,
různé přístroje a zařízení apod.
3.4 Využitelné složky komunálního odpadu jsou : Sklo – je odděleně vytříděný čistý skleněný
odpad (bílé nebo barevné sklo,skleněné lahve,zavařovací sklenice,výplně oken).
PET lahve – jsou prázdné a čisté PET lahve.

3.5 Zbytkový odpad je komunální odpad po vytřídění nebezpečného, objemného a
využitelného odpadu: kuchyňské odpadky, smetí, vícevrstvé obaly od nápojů, konzervy,
popel, znečištěný papír a znečištěné plasty, papírové pleny apod.
3.6 Účastníci systému jsou povinni odkládat všechny roztříděné složky odpadu na místa
k tomu určená v článku 4 této vyhlášky. Na místech bez obsluhy jsou povinni odkládat
odpad do sběrných nádob, jimiž jsou tato místa vybavena. Na místech s obsluhou jsou
povinni se řídit pokyny obsluhy.

Článek 4
Místa určená k odkládání komunálního odpadu
4.1 U nebezpečného odpadu z činnosti fyzických osob bude prováděn mobilní sběr. Tento
bude vždy předem vyhlášen místním rozhlasem.
4.2 Objemný odpad z činnosti fyzických osob bude odvážen velkoobjemovým kontejnerem.
Termín bude vždy vyhlášen místním rozhlasem.
4.3 K odkládání využitelných složek komunálního odpadu z činnosti fyzických osob, nikoliv
z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, je určeno místo
vybavené speciálními sběrnými nádobami označenými druhem využitelné složky (sklo,
PET).
4.4 Zbytkový odpad se ukládá do nádob o objemu 110 litrů, tzv. popelnic. Tyto budou
pravidelně vyprazdňovány oprávněnou osobou.
4.5 Zbytkový odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze takovým způsobem, aby
nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, prachem a zápachem z nedostatečně uzavřených
nádob. Tento odpad se také nesmí spalovat.

Článek 5
Svoz komunálního odpadu
5.1 Svoz komunálního odpadu provádí oprávněná osoba. Zajišťuje pravidelné a včasné
vyprazdňování sběrných nádob a odvoz jejich obsahu k využití nebo odstranění, a to podle
plánu svozu, za smluvně sjednaných podmínek a v dohodnutých termínech.
5.2 Svoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost
osob v okolí míst určených k odkládání odpadu.

Článek 6
Poplatek za provoz systému
6.1 Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce se stanovuje poplatek.
6.2 Výši poplatku a způsob jeho výběru stanoví samostatná obecně závazná vyhláška.

ČÁST III.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 7
Sankce a kontrola
7.1 Porušení této vyhlášky je přestupkem.
7.2 Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět členové zastupitelstva obce
Pamětice.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 10. ledna 2002.

Jaroslav Staněk
starosta obce

Zdeněk Konečný
místostarosta

OBEC PAMĚTICE
OBECNÍ VYHLÁŠKA Č. 2/2001
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Pamětice podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o poplatcích a v souladu s § 17 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů vydalo na svém zasedání dne 23.12.2001 tuto obecně
závaznou vyhlášku:

ČÁST I.
OBECNÁ ČÁST
Článek 1
Základní ustanovení
5.1 Tato obecně závazná vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v návaznosti
na obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem. Vyhláška stanoví nejen výši poplatku, ale i způsob jeho výběru.

Článek 2
Vymezení pojmů
2.1 Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci Pamětice trvalý pobyt a fyzická osoby,
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
2.2 Společný zástupce je fyzická osoba, která má v obci Pamětice trvalý pobyt a odvádí
poplatek za domácnost.
2.3 Správcem poplatku je obec, která poplatek ve svém územním obvodu zavedla.

Článek 3
Poplatek
2.1 Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem.
3.2 Poplatek odvádí i vlastník stavby, která se nachází na území obce a je určena nebo slouží
k individuální rekreaci.

Článek 4
Registrační a ohlašovací povinnost
4.1 Poplatník, společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, má registrační
a oznamovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení o
poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky, a to do 15 dnů od
dne, kdy mu tato povinnost nastala nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše
poplatku.
4.2 Při plnění registrační a oznamovací povinnosti je společný zástupce, vlastník nebo správce
budovy či nemovitosti povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a rodná čísla
poplatníků, za které poplatek odvádí.
4.3 Pokud společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti nepodá
oznamovací povinnost k poplatku, bude mu poplatek vyměřen.

ČÁST II.
PLACENÍ POPLATKU
Článek 5
Výše poplatku
5.1 Poplatek za komunální odpad se stanovuje ve výši:
a) 250,- Kč na fyzickou osobu za kalendářní rok, která má na území obce
trvalý pobyt
b) 250,- Kč na fyzickou osobu za kalendářní rok, která je vlastníkem stavby
určené nebo sloužící k individuální rekreaci a nacházející se na území
obce.
c) 150,- Kč na děti a studující.

Článek 6
Splatnost poplatku
6.1 Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to do 15. července a 15. prosince
příslušného kalendářního roku.Poplatek je možno splatit jednorázově a to do 15 července.
6.2 Poplatek se platí správci poplatku hotově.
6.3 V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastníka stavby v průběhu
kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.

6.4 Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku
platebním výměrem.

Článek 7
Osvobození od poplatku
7.1 Fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, ale v místě trvalého pobytu se
prokazatelně nezdržují déle jak tři měsíce, jsou od poplatku za odpad osvobozeny.
Dlouhodobou nepřítomnost je nutno doložit ověřitelným způsobem.

ČÁST III.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
Sankce
8.1 Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 10. ledna 2002.

Jaroslav Staněk
starosta obce

Zdeněk Konečný
místostarosta

