Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2001
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují se usneslo dle §84, odst. 2, písm. i) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), dne 29.11.2001.vydat dle §10 zákona č. 128/2000
Sb. 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.
Článek 1
Působnost vyhlášky
Tato vyhláška se vztahuje :
a) na fyzické osoby (dále jen "občany") s trvalým pobytem v k.ú. Teplice nad Metují, Horní
Teplice, Dolní Teplice, Bohdašín, Dědov, Javor, Lachov, Zdoňov, Libná, Skály a na další
osoby, které se na území města zdržují,
b) na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které působí nebo sídlí na
území obce a při jejichž podnikatelské činnosti vzniká (dle Katalogu odpadů) komunální
odpad a uzavřely s obcí písemnou smlouvu o zneškodňování komunálního odpadu ve
smyslu §17, odst. 5 zákona o odpadech.
Článek 2
Předmět vyhlášky
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu (dále jen "systém") Města Teplice nad Metují.
Článek 3
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 č. 1 zákona. Osoba má
povinnost zbavit se movité věci uvedené ve skupině a v příloze č. 1 zákona, jestliže ji
nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na
základě zvláštního právního předpisu.
2. Ke zbavování odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu
odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný
převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu osoba sama.
3.Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
4. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
5.Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, soustřeďování, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
6.Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
7. Skladováním odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v
něm.

8.Skládkou odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a
řízeným uložením na zemi nebo do země.
9. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na
něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k
tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
10. Oprávněnou osobou je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k nakládání s
odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů.
11. Ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je takový způsob sběru, kdy
pověřená osoba odebírá tento druh odpadů od občana na předem vyhlášených přechodných
stanovištích nebo přímo do sběrových a svozových prostředků, které odpovídají technicky
všem platným legislativním požadavkům. Pověřená osoba je povinna sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu provádět minimálně 2xročně.
12.Tříděný sběr je samostatný sběr vybraných složek komunálního odpadu do vyznačených
sběrných nádob. Vyhrazená místa pro přepravníky tříděného sběru jsou uvedena v příloze č.
1 této vyhlášky.
13.Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolici staveb.
14.Ambulantní sběr tříděného odpadu je sběr vybraných složek takovým způsobem, kdy
oprávněná osoba odebírá od občanů na předem vyhlášených stanovištích odpad do
svozových prostředků.
15. Velkoobjemový odpad je odpad, jehož rozměry přesahují rozměry sběrných nádob popelnice o obsahu 110 l(např. nábytek, matrace, pneumatiky apod.).
Článek 4
Povinnosti občanů a ostatních původců odpadů při sběru komunálního odpadu
1. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí.
Nakládání s nebezpečným odpadem se řídí též zvláštními předpisy platnými pro výrobky,
látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo
prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové
využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
3. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode
dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování dle systému, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem č. 185/01
Sb. a zvláštními právními předpisy.
4. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad do sběrných nádob, které jsou
trvale nebo přechodně umístěny na stanovišti, které určuje obec po dohodě s vlastníkem
nebo správcem nemovitosti a vlastníkem pozemku.
5. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu slouží občanům tyto sběrné nádoby a
zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí,
popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady,
b) kontejnery na tříděný odpad - např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery na papír,
sklo a plasty,
c) sběr vyřazených a nespotřebovaných léků provádí lékárny,

d) ambulantní svoz tříděného odpadu provádí oprávněná osoba dle smlouvy s obcí,
minimálně však 2xročně. Lze odložit např. sběrový papír, železný šrot, opotřebované
pneumatiky, starý nábytek, velkooobjemový odpad z domácností apod. Termín svozu bude
zveřejněn v dostatečném předstihu na výlepových plochách, místním tisku a úřední desce.
e) nebezpečné složky odpadů lze odkládat do svozových prostředků při ambulantním svozu,
který provádí oprávněná osoba minimálně 2xročně. Lze odložit např. zářivky, akumulátory,
televizory, chladničky, olej. filtry, monočlánky, staré nátěrové hmoty, odpadní oleje. Termín
svozu bude zveřejněn v dostatečném předstihu na výlepových plochách, místním tisku a
úřední desce.
6. Občané a ostatní původci odpadů jsou povinni ukládat komunální odpad do sběrných
nádob tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť. Dojde-li ke znečištění těchto prostor,
zajistí jejich úklid občané nebo ostatní původci odpadů, pro které je stanoviště nádob
zřízeno, nerozlišuje se při tom, zda jde o stanoviště individuální nebo společná.
7. Občané a ostatní původci odpadů jsou povinni ukládat komunální odpad do sběrných
nádob na místech k tomu určených takovým způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí
hlukem, zápachem z nedostatečně uzavřených nádob a prachem. Pálení komunálního
odpadu ve sběrných nádobách je zakázáno.
8. Zakazuje se dávat do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu, odpad
tekutý, velkoobjemový a stavební a žhavý popel.
9. Občané a ostatní původci odpadů jsou povinni udržovat stanoviště sběrných nádob ve
stavu způsobilém pro manipulaci a vyprázdnění nádob do sběrného vozu. V zimním období
to znamená čistit nádoby, stanoviště a přístupové cesty od sněhu a ledu, aby byly vyhovující
pro přistavení svozového vozu. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená osoba nemusí
odvoz komunální odpadu provést. Náhradní svoz se provede dle možností pověřené osoby
po odstranění závad.
10. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), mohou využít
systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu stanovený touto
vyhláškou na základě písemné smlouvy s městem.
Článek 5
Nakládání se stavebním odpadem
Se stavebním odpadem, vzniklým při stavební činnosti občanů, popř. právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, je původce povinen nakládat v souladu
se zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími.
Článek 6
Kontrolní činnost
7 Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pověřený pracovník MěÚ
Teplice nad Metují.
Článek 7
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. dle zák. č. 128/00 Sb. o obcích a
dle zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších platných předpisů.
Uložením pokuty nejsou dotčeny obecně závazné předpisy o náhradě způsobené škody
a povinnost napravit způsobenou škodu.

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/1998 o nakládání s komunálním odpadem ze dne
16.4.1998.
Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

......................................
Miroslav S ý k o r a
místostarosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:

................................................
Věra V í t o v á
starostka

P ř í l o h a č. 1
Vyhrazená místa pro sběrné nádoby tříděného odpadu
Plasty, sklo
Teplice nad Metují - prodejna potravin na Kamenci
- bytovky na Kamenci
- dvůr za č.p. 19 v Zámecké ulici
- autobusová otočka na Horních Teplicích
- parkoviště u Agrotepu v Dolních Teplicích
- parkoviště u Teplických skal
Lachov - u zvláštní školy
Javor a Dědov - u bývalé prodejny
- u autobusové zastávky (p. Hladík)
Zdoňov - turistický hraniční přechod
- u bývalé prodejny
Bohdašín - u autobusové zastávky
Sběrový papír
Teplice nad Metují - bytovky na Kamenci
- dvůr za č.p. 19 v Zámecké ulici

Informace o nakládání s komunálním odpadem
Dne 1.1.2002 vstoupí v platnost nový zákon o odpadech č. 185/2001, který obcím
umožňuje vydat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území města.
Dne 29.11.2001 vydalo zastupitelstvo Města Teplice nad Metují vyhlášku č. 2/2001 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Dle této vyhlášky je každý občan povinen
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předat k využití a odstranění podle systému, pokud
odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
V příloze vyhlášky jsou uvedena stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad , tj. sklo,
papír a plasty. Velkoobjemový odpad (např. nábytek, matrace, lepenka apod.) je svážen
2xročně svozovou firmou a stejně tak je svážen odpad nebezpečný (tj. televizory,
monočlánky, staré nátěrové hmoty, ledničky apod.). Termíny obou svozů budou zveřejněny
na výlepových plochách a v Teplických ozvěnách.
K ukládání komunálního odpadu po vytřídění slouží vlastní sběrné nádoby (popelnice,
kontejnery), nebo lze na MěÚ zakoupit svozový pytel za Kč 8,--. Svoz komunálního odpadu
bude prováděn pravidelně každý týden v pondělí. V případě neuskutečněného svozu vlivem
nepředvídatelných okolností zajistí oprávněná osoba náhradní svoz do 48 hodin.
Rostlinný odpad je dle možností ukládán na vlastní kompost nebo se lze informovat na
MěÚ.
Sběr vyřazených a nespotřebovaných léků provádí lékárny.
Stavební odpad je původce povinen uložit na řízenou skládku (např. v Trutnově,
skládka Kryblice), nebo se může informovat na MěÚ.
Úhrada za sběr a svoz komunálního odpadu je stanovena obecně závaznou vyhláškou
města č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, která byla vydána zastupitelstvem
města dne 29.11.2001.
Správu poplatku vykonává MěÚ v Teplicích nad Metují. Poplatníkem je
1. každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (vztahuje se i na cizince, kteří mají na
území ČR trvalý pobyt),
2. osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
(nevztahuje se na penziony, hotely, turistické ubytovny apod.), i když má stavba více
vlastníků, platí jen poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu.
Sazba poplatku:
1. pro jednu osobu s trvalým pobytem činí Kč 288,-- za kalendářní rok,
2. za stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci Kč 288,-- za objekt.
Splatnost poplatku:
1. jednorázově nejpozději do 31.3.každého roku,
2. ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. každého roku.
Poplatek může být placen poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo v hotovosti na
MěÚ u paní Novákové.
Pro zjednodušení může být za domácnost poplatek odváděn jediným společným
zástupcem (týká se osob, které spolu trvale žijí a mají stejný trvalý pobyt). Žádáme občany,
kteří tuto možnost budou chtít využívat, aby se dostavili do 31.1.2002 na MěÚ v Teplicích
nad Metují k p. Novákové a dohodli s ní společného zástupce.
Městský úřad Teplice
nad Metují

