
 Obecně závazná vyhláška Města Sezemic 
 

č. 4/2000 
 

O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM 
 
 
Zastupitelstvo města Sezemic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zák.č. 
128/2000 Sb. o obcích a podle  § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, v platném 
znění,  schválilo usnesením č. 48/4/2000 ze dne 6.12. 2000  tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 

 
 

Oddíl I 
Předmět úpravy 

 
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém sběru, třídění, využívání a 

zneškodňování komunálních odpadů v územním obvodu města Sezemic (území 
města Sezemic a sloučených obcí Lukovna, Dražkov, Počáply, Velké Koloděje, 
Kladina, Veská), včetně míst určených k odkládání odpadů, systém nakládání se 
stavebním odpadem a finanční úhradu za využívání tohoto systému. 

2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají 
na území města trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na 
území města zdržují. 

 
Oddíl II 

Základní ustanovení 
 

čl. 1 
Základní pojmy 

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

zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního 
právního předpisu (příloha č. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech). 

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, pro kterou 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 hřbitovů. 

3. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností 
(výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických 
peroxidů, schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou 
jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní 
účinek, žíravost, infekčnost, radioaktivita). 

4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 

5. Využívání odpadů je činnost vedoucí k získání druhotných surovin, k recyklaci 
odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických 
vlastností odpadů. 



6. Zneškodňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede 
k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí. Jde 
zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci, 
jakož i ukládání na skládku a do podzemních prostor. 

7. Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů 
za účelem jejich zneškodnění. 

8. Skladování odpadů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu 
nezbytně nutnou. 

9. Původcem odpadů 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 nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje 
obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická 
osoba odpad uloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem 
tohoto odpadu. 

10. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zák. č. 125/97 Sb. o 
odpadech nebo podle zvláštních předpisů, původce odpadu je vždy oprávněnou 
osobou, pokud jde o dopravu odpadů. 

 
Oddíl III 

Systém nakládání s odpady na území města Sezemic 
 
Systém nakládání s odpady na území města Sezemic obsahuje: 
 svoz a likvidaci komunálního odpadu 
 třídění jednotlivých separovatelných složek komunálního odpadu 
 sběr nebezpečného odpadu 
 provoz separačních dvora  
 přistavování velkoobjemových kontejnerů 
 

Oddíl IV 
Nakládání s komunálním odpadem na území města Sezemic 

 
čl. 1 

Komunální odpady 
 
Za komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje: 

a) domovní odpad z domácností 
b) ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu z domácností (objemný 

odpad z domácností) 
c) separované složky domovního odpadu bez obsahu škodlivin 
d) separované složky domovního odpadu s obsahem škodlivin 
e) odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství 
f) odpad z údržby veřejné zeleně a hřbitovů 

 



čl. 2 
Osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na 

území města Sezemic 
 
1. Podnikat v oblasti nakládání s komunálními odpady může právnická osoba nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě živnostenského oprávnění dle 
zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen oprávněná osoba) a 
dle zákona č. 513/91 Sb. obchodního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady dle zák.č. 125/97 Sb. o 
odpadech. 

3. K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města Sezemic 
je třeba souhlasu města Sezemic, ve kterém se stanoví podmínky k podnikání 
s komunálním odpadem. O udělení souhlasu se rozhoduje ve správním řízení. 

 
čl. 3 

Shromažďování komunálního odpadu 
 
1. Vyhrazeným místem pro ukládání komunálního odpadu jsou sběrné nádoby 

příslušející danému objektu. Tyto sběrné nádoby mohou využívat pouze fyzické 
osoby s trvalým bydlištěm v daném objektu nebo vlastníci nemovitostí v územním 
obvodu města Sezemic. 

2. Komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možné uzavřít a 
odpad z nich při manipulaci nevypadával. 

3. Zakazuje se: 
a) odkládat komunální odpady jinam než do sběrných nádob příslušejících 

danému objektu; 
b) dávat do sběrných nádob odpad jako např. žhavý popel, zemina, stavební suť, 

kamení, cihly, uhynulá zvířata, fekálie a odpad, který svými rozměry 
neodpovídá rozměrům sběrných nádob; 

c) do nádob vyhrazených pro vybrané druhy odpadů ukládat jiné druhy odpadů, 
než pro které jsou určeny. 

 
čl. 4 

Sběrné nádoby 
 
1. Vlastník nemovitosti si zajistí sám nebo prostřednictvím oprávněné osoby jejich 

dostatečný počet a dostatečnou četnost svozu. 
2. Za dostatečný počet sběrných nádob a za dostatečnou četnost svozu se považuje, 

když sběrné nádoby mezi jednotlivými svozy, které provádí příslušné oprávněné 
osoby, nebudou přeplněné a komunální odpad nebude ukládán mimo sběrné 
nádoby. 

 
čl. 5 

Podmínky pro umísťování sběrných nádob 
 
1. Místem určeným k uložení odpadu se pro potřeby této vyhlášky rozumí sběrná 

nádoba, velkoobjemový kontejner nebo speciální nádoby pro separovaný sběr. 
Dále pak sběrné dvory a označená místa při jednorázových svozech. 



2. Sběrné nádoby, volkoobjemové kontejnery a jiná zařízení na sběr umisťuje 
svozová firma na stálých stanovištích tak, aby neohrožovaly bezpečnost silničního 
provozu, nezpůsobovaly hygienické a estetické závady a umožňovaly úklid okolí. 

3. Občan, který je napojen na obecní systém nakládání s komunálním odpadem, 
může umisťovat sběrné nádoby na veřejné prostranství zdarma se souhlasem 
odbodu místního a bytového hospodářství městského úřadu v den hromadného 
odvozu odpadu. 

 
čl. 6 

Práva a povinnosti vlastníka nemovitosti 
 
1. Vlastník zajistí: 

a) nakládání s odpady pouze v prostorech, objektech a zařízení k tomu určených; 
b) v zimním období odklízení sněhu z okolí shromaždiště a zajišťování posypu 

náledí; 
c) zajištění přístupu svozové techniky ke shromaždišti sběrných nádob ve dnech 

a čase svozu a v případě vynášky a zanášky sběrných nádob z objektů, zajistí 
umožnění přístupu. 

2. Obsahuje-li sběrná nádoba odpady uvedené v odd. IV, čl. 3 odst. 3 písm. b) této 
vyhlášky, či odpady, které nejsou klasifikovány jako komunální, neprovede 
oprávněná osoba jejich odvoz a oznámí tuto skutečnost majiteli nemovitosti, který 
je povinen zabezpečit zneškodnění těchto odpadů na vlastní náklady u 
specializované firmy. 

3. Vlastník nemovitosti je oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé neopatrným 
nebo nedbalým jednáním pracovníků oprávněné osoby. 

4. Vlastník nemovitosti je oprávněn požadovat slevu za neprovedený svoz.  
 

čl. 7 
Povinnosti fyzických osob 

 
1. Provádět pravidelnou úhradu ceny za svoz komunálního odpadu. 
2. V případě, že fyzická osoba zneškodní odpad sama, prokáže tuto skutečnost při 

kontrole písemnými doklady. Doklad o převzetí odpadu nebo jeho složek 
oprávněnou osobou k této činnosti musí obsahovat všechny následující přesné a 
úplné údaje: 
 jméno nebo název a sídlo oprávněné osoby přijímající odpad 
 adresu zařízení na zneškodnění nebo využití odpadu 
 datum předání odpadu 
 množství předaného odpadu podle jednotlivých složek 
 jméno, funkci a podpis oprávněného zaměstnance provozovatele, který odpad 

převzal 
 čitelný otisk razítka firmy 
 daňový doklad 
 jméno, příjmení a adresu fyzické osoby předávající odpad 

3. Všechny tyto doklady je fyzická osoba povinna uchovávat po dobu jednoho roku 
od okamžiku, kdy odpad takto využila nebo zneškodnila. 

 



čl. 8 
Povinnosti oprávněné osoby 

 
Oprávněná osoba je na základě vydaného souhlasu k podnikání v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem na území města Sezemic povinna zabezpečit: 
1. Pravidelný svoz a zneškodnění obsahu sběrných nádob. 
2. Vyprazdňování všech sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým 

závadám, ke škodám na majetku a k úrazům. Umisťovat sběrné nádoby na 
veřejnou komunikaci bez zvláštního souhlasu správce komunikace je oprávněna 
jen na dobu nezbytně nutnou k jejich vyprázdnění. Nesmí při tom dojít k ohrožení 
silničního provozu. 

3. Čištění a dezinfekce sběrových nádob. 
4. Vracení vyprázdněných sběrných nádob na původní stanoviště. 
5. Zabezpečit úklid stanovitě sběrných nádob a přilehlého veřejného prostranství. 
6. Zajistit a výrazně označit rozmístěné sběrné nádoby logem firmy s adresou a 

telefonním číslem a číslem popisným objektu,  ke kterému nádoby přísluší. Tato 
označení musí být odolná proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. 

7. Náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla nebo 
nesjízdnosti vozovky apod. a to nejpozději následující den, pokud tomu nebrání 
zvláštní okolnosti. O této skutečnosti uvědomit uživatele sběrných nádob. 

8. Ochranu vlastnictví ohroženého při svozové činnosti. 
9. Respektování podmínek stanovených v rozhodnutí souhlasu k podnikání 

s komunálním odpadem vydaným městem Sezemice. 
10. Uvědomění uživatele sběrné nádoby o jejím závadném obsahu nebo o nemožnosti 

jejího vysypání, případně poškození. 
11. Oprávněná osoba předkládá městu evidenci odpadů v rozsahu stanoveném 

příslušným právním předpisem. 
 

Oddíl V 
Separovaný sběr 

 
čl. 1 

Postup při separaci komunálního odpadu. 
 
Fyzické osoby jsou povinny ukládat separovatelné složky komunálního odpadu takto: 
1. Separovatelné složky bez obsahu škodlivin: 

 sklo, plasty – do barevně označených kontejnerů,sběrného dvoru 
 papír – do sběrných dvorů 
 velkorozměrný odpad z domácností – do sběrných dvorů 
 odpad ze zeleně – do velkoobjemových kontejnerů, sběrných dvorů 
 stavební suť – do sběrných dvorů 
 zbytky dřeva – do sběrných dvorů 
 staré železo – do sběrných dvorů 

2. Separovatelné složky s obsahem škodlivin: 
 autobaterie – do sběrných dvorů 
 ostatní – do sběrných dvorů 

3. Sběrný dvůr v Sezemicích je provozován firmou RUML Sezemice. Nebezpečné 
složky komunálního odpad se ve sběrném dvoře odevzdávají bezplatně. Činnost 
sběrného dvoru se řídí provozním řádem. 



4. Dodržovat povinnosti při třídění separovaného odpadu dle odd. V čl. 1 této 
vyhlášky. 

 
Oddíl VI 

 
čl. 1 

Nakládání se stavebním odpadem 
 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popř. právnických nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání, je ukládán do velkoobjemových kontejnerů 
oprávněné osoby, které budou odvezeny a odpad uložen na řízenou skládku na 
náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. Tímto  
se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku 
vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. 
 

čl. 2 
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů 

 
Odpad z čištění veřejných komunikací, z údržby veřejné zeleně a hřbitovů je ukládán 
pracovníky oprávněné osoby do určených kontejnerů a poté likvidován v zařízení 
k tomu určeném (skládka, kompostárna aj.). 
 

Oddíl VII 
Komunální odpady z podnikatelské činnosti 

 
Původci, kteří produkují odpad zařazený  podle Katalogu odpadů jako komunální, 
mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních 
odpadů stanoveného městem Sezemice na základě písemné smlouvy s touto obcí. 
 

Oddíl VIII 
Dohled 

 
Na dodržování této vyhlášky dohlíží pověřené orgány městského úřadu, zejména 
odbor místního a bytového hospodářství. 
 

Oddíl IX 
Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu 

 
1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
2. Plátcem poplatku za  komunální odpad je vlastník nemovitosti nebo správce 

budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (dále jen plátce). 
3. Výše poplatku je stanovena přílohou k této vyhlášce, která tvoří její nedílnou 

součást. Poplatek za komunální odpad je příjmem obce. 
4. Plátce hradí poplatek pololetně, a to předem, vždy v prvém měsíci pololetí 

každého kalendářního roku, a to nejpozději vždy do posledního dne toho kterého  
měsíce (do 31.1.- první platba, do 31.7. – druhá platba). 



5. Vlastník nemovitosti příp. fyzická osoba provede úhradu poplatku do stanoveného 
termínu jedním z následujících způsobů: 
a) platbou složenkou na účet města  
b) bezhotovostní platbou na účet města 
c) hotovostní platbou 

6. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které na základě 
písemné dohody s městem využívají systému sběru a třídění komunálního odpadu 
stanovený městem, platí městu cenu stanovenou ve smlouvě s městem. 

7. Nezaplatí-li plátce poplatku poplatek za komunální odpad včas nebo ve správné 
výši, vyměří město poplatek platebním výměrem.  

 
Oddíl X 
Sankce 

 
Neplnění povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno: 
 pokutou až do výše 200.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné 

k podnikání pokud na základě dohody podle §9 odst. 5 zákona č. 125/97 Sb. o 
odpadech neplní povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou; 

 pokutou až do výše 10.000,- Kč fyzické osobě za nesplnění povinností této obecně 
závazné vyhlášky města Sezemic; 

 případné sankce podle jiných závazných právních předpisů nejsou výše 
uvedenými dotčeny. 

 
Oddíl XI 

Závěrečná ustanovení 
 

čl. 1 
 
Dle potřeby vydává město informace o umístění sběrných nádob na separovaný sběr, 
umístění sběrných dvorů, termíny a časy sběrných svozů. 
 

čl. 2 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města č. 1/1998 o nakládání s komunálním a 
stavební odpadem ve městě Sezemice a v jeho územním obvodu s účinností od 9.4. 
1998, obecně závazná vyhláška města č. 6/99, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška města č. 1/1998. 
 

čl. 3 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 
 
 
Bohuslav Kopecký                                                                               František Matúšů 
starosta města                                                                                                    zástupce starosty 
 
 
Vyhláška č. 4/2000  byla zveřejněna na úřední desce dne  7.12. 2000 
Vyhláška č. 4/2000 byla sejmuta z úřední desky dne  28.12. 2000 



Příloha  
k obecně závazné vyhlášce města č. 4/2000 o nakládání s komunálním 
a se stavebním odpadem 

 

Poplatek za komunální odpad 

 

Výše poplatku za komunální odpad na jednotlivou fyzickou osobu, při jejíž činnosti 
vzniká komunální odpad činí 

 

364,- Kč 

 
Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání, které využívají 
systému sběru a třídění komunálního odpadu stanoveným městem, bude stanoven 
poplatek v dohodách s těmito osobami a městem uzavřenými. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bohuslav Kopecký                                                                               František Matúšů 
starosta města                                                                                                    zástupce starosty 



Městský úřad     S e z e m i c e 
Husovo nám. čp. 48 

533 04  Sezemice 
  
 V Sezemicích dne 9. 1. 2001-01-09                    čj.  OZV/2000 
       Vyřizuje: Bc. Irena Rálišová 
 
Okresní úřad 
oddělení právní 
nám. Republiky čp. 12 
530 02 Pardubice 
 
 
 
  
Věc: 
Obecně závazné vyhlášky města  
 
 
 V příloze Vám zasíláme obecně závaznou vyhlášk Města Sezemic č. 4/2000, o 
nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. 
 
 
 
 
  
        Bc. Irena Rálišová 
        tajemnice MěÚ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


