
 

 

M Ě S T O  S E Z E M I C E  

Obecně závazná vyhláška města Sezemice 

č. 1/2006 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, systému nakládání s vybranými 

výrobky a zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na 
území města Sezemice 

(vyhláška o nakládání s odpady)  
 

Zastupitelstvo města Sezemice vydává dne 12.09.2006 usnesením č. 43/3/2006 a v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) 

 
Článek 1 

Předmět vyhlášky 
(1) Tato vyhláška stanoví: 

- systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území města Sezemice (katastrální území 
Sezemice nad Loučnou Lukovna, Dražkov nad Labem, Počaply nad Loučnou, Velké 
Koloděje, Kladina, Veská), (dále jen „systém“) 

- systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na území města Sezemice 
(katastrální území Sezemice nad Loučnou, Lukovna, Dražkov nad Labem, Počaply 
nad Loučnou, Velké Koloděje, Kladina, Veská), (dále jen „Město“). 

- systém nakládání s vybranými výrobky, zařízeními a ostatními odpady na území 
města Sezemice (katastrální území Sezemice nad Loučnou, Lukovna, Dražkov nad 
Labem, Počaply nad Loučnou, Velké Koloděje, Kladina, Veská), (dále jen „Město“). 

(2) Tato vyhláška se týká odpadů zařazených podle Katalogu odpadů [1] do skupiny 20 - 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru a objemných odpadů, skupiny 17 – 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
nebezpečných odpadů a vybraných výrobků a zařízení určených ke zpětnému odběru. 

 
Článek 2 

Rozsah působnosti vyhlášky 
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt, 
a na další fyzické osoby bez ohledu na jejich trvalý pobyt, které se na území města zdržují 
(dále i jako „původci odpadů“ nebo „fyzické osoby“).  
 

Článek 3 
Základní pojmy 

Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 
(1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických 

osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, 
s výjimkou odpadů z výroby vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání. Jedná se zejména o: 



a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (např. papír a lepenka, sklo, plasty 
aj.) 

b) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (např. 
rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, 
baterie a akumulátory apod.) 

c) směsný odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a 
lepenky, skla, plastů, objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit 

d) objemný odpad - odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat 
do běžných sběrných nádob (např. zbytky dřevěných obalů, nábytek, matrace, 
koberce, linolea, textilie, dveře, kola, WC, umyvadla, vany, pneumatiky aj.)  

e) odpad ze zahrad a parků včetně hřbitovního odpadu 
f) odpad vznikající při čistění veřejných komunikací, uliční smetky 

(2) Objemný odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, který s ohledem na své 
rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných nádob určených pro sběr a odvoz  
směsného či zbytkového komunálního odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle). 
Jedná se např. o dřevěné obaly, nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, 
sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, vany, dřevo a bioodpad. 

(3) Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu: tráva, listí, větve a 
ostatní biologicky rozložitelný odpad. 

(4) Vybrané výrobky a vybraná zařízení - ostatní výrobky, které podléhají zpětnému 
odběru (pračky, ledničky, spotřební elektronika, oleje, autovraky aj.) 

(5) Nakládání s odpady, vybranými výrobky a zařízeními je jejich shromažďování, 
soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a 
odstraňování. 

(6) Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s městem 
zajišťuje shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, 
skladování, úpravu, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo vybraných 
výrobků a zařízení, vznikajících na území „Města“. 

(7) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice, kontejnery, odpadkové koše), 
velkoobjemové kontejnery nebo pytle splňující technické parametry podle zvláštních 
předpisů, odsouhlasené pověřenou osobou určené ke shromažďování komunálního 
odpadu, využitelných složek komunálního odpadu či velkoobjemového odpadu do doby 
jeho odvozu svozovou společností.  

(8) Dostatečný objem sběrné nádoby na  komunální odpad z domácností je takový vnitřní 
objem  sběrné nádoby, který při dané četnosti odvozu odpadu  umožňuje uložit veškerý 
odpad vznikající při provozu  domácnosti.  

(9) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, 
ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu určuje dohodou 
Městského úřadu v Sezemicích – odbor správy majetku a životního prostředí, svozová 
společnost, provádějící svoz a vlastníka nebo správce domu, pro jehož potřebu má 
stanoviště sloužit. Za technický stav stanovišť kontejnerů na sídlištích odpovídá „Město“, 
resp. Městský úřad v Sezemicích - odbor správy majetku a životního prostředí, Za čistotu 
a pořádek na stanovišti zodpovídá jeho uživatel.   

(10) Sběrný dvůr je místo určené „Městem“, kam mohou fyzické osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů uvedené v provozním řádu tohoto zařízení a na 
informační tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení.  

(11) Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do 
speciálních nádob. 

(12) Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu zajištěný 
v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla svozové 
společnosti. 

(13) Správce domu - pro potřeby této vyhlášky se správcem domu rozumí podnikatel 
(realitní kancelář, bytové družstvo atp.), který je písemně pověřen vlastníkem domu 
k zajištění činností souvisejících se správou a údržbou domu. 

(14) Stavební odpad je odpad vznikající při drobných opravách a údržbě bytů fyzických 
osob a výstavbě a demolicích staveb a je takto označen v Katalogu odpadů [2].  



(15) Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k 
provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen 
"vozidlo") a stalo se odpadem podle zákona o odpadech. 

 
Článek 4 

Nakládání s komunálním odpadem 
(1) Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad vzniklý z 

jejich činností pouze do sběrných nádob pro tuto potřebu určených a označených. Jsou-li 
sběrné nádoby určeny (označeny) pouze pro určitý druh komunálního odpadu 
(separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně), ukládají do  těchto nádob 
pouze ty odpady, pro které jsou určeny. 

(2) Ve „Městě“ je zajišťován sběr komunálního odpadu pomocí sběrných nádob umístěných 
na stálých nebo přechodných stanovištích na území „Města“. K odkládání komunálního 
odpadu lze používat následující typy sběrových nádob: 
a. Popelnice kovové či plastové - objem 60 l, 80 l, 110 l, 120 l,  240 l,  
b. Kontejnery kovové či plastové - objem  900 l , 1.100 l., 1300 l, 2500 l 
c. Plastové pytle (mohou být označené logem pověřené osoby)  - objem 60 l, 80l, 120 l 
d. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ (pouze  v den svozu organizovaném 

„Městem“) 
e. Odpadkové koše 

(3) Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad do 
sběrných nádob, které jsou určeny pro  jejich potřebu (viz též smlouva uzavřená 
s Městem zastoupeným, v níž jsou specifikovány podmínky jako např. počet nádob, které 
jsou určeny pro potřebu jednotlivých provozoven)  Využívání jinými osobami, než pro 
které jsou stanoviště a nádoby určeny, je rovněž zakázáno.  

(4) Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů vydaných „Městem“ nebo 
svozovou společností. Pytle po naplnění a zavázání musí být fyzickými osobami v den 
odvozu umísťovány na  svozovou trasu (k místu bydliště). Odložené pytle s odpadem 
odebírá svozová společnost v den určený „Městem“ jako den svozu. Den svozu je 
zveřejněn předem způsobem v místě obvyklým (např. Sezemické noviny). 

(5) Výdej pytlů zajišťuje „Město“ na výdejních místech a dále svozová společnost při 
pytlovém svozu.  

(6) Stanoviště sběrných nádob (čl. 3.9 vyhlášky) jsou  individuální nebo společná pro více 
uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým vzdálenostem,  
hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice svozové společnosti. 
V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od 
které je svážen odpad, město po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či 
správcem domu určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě. 
V případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o místu sběrné nádoby Město. 

(7) Pravidelný a včasný odvoz komunálního  odpadu provádí svozová společnost na základě 
smlouvy uzavřené  s Městem. 

(8) Základní intervaly odvozu komunálního  odpadu: 
• 1krát týdně (tříděný komunální odpad) 
• 2krát týdně (tříděný komunální odpad) 
• 1krát za 14 dnů (komunální odpad z popelnic) 
Četnost odvozu komunálního odpadu je  možné v průběhu kalendářního roku měnit na 
základě písemné  žádosti adresované svozové společnosti. 

(9) Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech v sobotu 
či v neděli – např. v zimním období za kalamitní  situace, státní svátky apod.) ve 
dvousměnném provozu. 

(10) Termín odvozu (týdenní harmonogram) komunálních odpadů je k dispozici u svozové 
společnosti a dále u Městského úřadu v Sezemicích na odboru správy majetku a 
životního prostředí. 

 



Článek 5 
Využitelné složky komunálního odpadu 

(1) Ve „Městě“ je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu (dále i jako 
„separovaný odpad“). 

(2) V rámci této služby jsou sbírány následující komodity: 
• Papír, noviny, časopisy, karton;  
• Plasty včetně polyethylenových obalů;  
• Sklo barevné i bílé;  
• Nápojové kartony;  
• Železo;  
• Barevné kovy. 

(3) Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 5.2 vyhlášky.  

(4) Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou fyzickým osobám k dispozici následující 
služby: 
• speciální kopule bílé barvy určené na bílé (průhledné) sklo,  
• speciální kopule zelené barvy o objemu 1300 l nebo kontejnery zelené barvy o 

objemu 1100 l na barevné a směsné sklo 
• speciální kontejnery modré barvy o objemu 900 l, 1100 l nebo 2500 l na noviny, 

časopisy a karton  
• kontejnery žluté barvy o objemu 900l, 1100 l nebo 2500l na plasty 
• na výdejních místech jsou k dispozici pytle o objemu 80 l nebo 120 l  
      - oranžové barvy na nápojové kartony tj. krabice od džusů, mléka a vín,  
      - žluté barvy na ostatní plasty,  
      - modré barvy na papír 

(5) Výdejní místa pytlů jsou následující: 
• Městský úřad v Sezemicích  - odbor správy majetku a životního prostředí, Husovo 

nám. č. p. 790, Sezemice  
• Městská knihovna v Sezemicích  
• Svozová společnost, která zajišťuje pytlový svoz odpadů (pouze při samotném svozu) 

(6) Místa pro odevzdání naplněných pytlů jsou totožná se stanovišti na separovaný odpad – 
termíny k odevzdání pytlů a seznam stanovišť jsou k dispozici na Městském úřadu  
v Sezemicích – odboru správy majetku a životního prostředí. 

(7) Separované složky komunálního odpadu dle čl. 5, odst. 2, lze odevzdat rovněž ve 
sběrném dvoru „Města“ nebo ve výkupně. 

(8) Do speciálních kontejnerů na separovaný odpad je zakázáno umisťovat jiné odpady, než 
pro které jsou předmětné nádoby určeny. 
Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů určuje Město po dohodě se 
svozovou společností. 

 

Článek 6 
Nebezpečné složky komunálního odpadu  

(1) „Město“ zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu na svém 
území formou  mobilního sběru a odložením ve sběrných dvorech. 

(2) Mobilní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím svozové společnosti v předem  
zveřejněných termínech a čase na k tomu účelu určených a označených  přechodných 
stanovištích na území „Města“. 

(3) Fyzické osoby odkládají nebezpečné složky komunálního odpadu pouze v určený den a 
hodinu na stanovišti určeném pro mobilní sběr; v jinou dobu je odkládání nebezpečných 
složek komunálního odpadu na stanovištích určených pro mobilní sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu zakázáno. 

(4) Fyzické  osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území Města, mohou odkládat 
nebezpečné složky komunálního odpadu za  podmínek stanovených provozním řádem 
ve  sběrném dvoru firmy RUML CZ a.s., se sídlem Kunětická 771, Sezemice, a to 
v provozovně v Dukelské ulici v Sezemicích. 



(5) Další místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou: 
a) lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů,  
b) specializované obchody, úřady, školy a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr 

určitých druhů odpadů nebo zpětný odběr nebezpečných odpadů. 
 

Článek 7 
Objemné odpady 

Služba je zajišťována v rámci činnosti sběrného dvoru (firma RUML CZ, a.s.) pomocí zde 
umístěných velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³. Tuto službu mohou fyzické 
osoby využívat v provozní době sběrného dvoru a za stanovených podmínek. Služba se týká 
odpadů dle čl. 3, odst. 1, písm. d) této vyhlášky. 

 
Článek 8 

Bioodpady 
(1) Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy.  
(2) Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na komunální odpad (popelnice, kontejnery, 

plastové pytle, odpadkové koše), do nádob na separované složky komunálního odpadu. 
(3) Odpad ze zahrad a parků (větve, listí, tráva) lze odložit do kontejnerů k tomu určených při 

pravidelném jarním a podzimním svozu, který organizuje Město Sezemice spolu se 
svozovou společností. Termín svozu je vždy zveřejněn předem způsobem v místě 
obvyklým (Sezemické noviny, úřední deska, vývěsky, místní rozhlas). 

(4) V provozní době překladiště firmy FLOR s.r.o. zde mohou fyzické osoby odkládat na 
vlastní náklady svůj  bioodpad z domácností. 

(5) Pro odvoz a odstranění vánočních stromků bude Městem organizován individuální sběr, 
jehož způsob (termíny, odvozová místa) bude včas zveřejněn (v denním tisku, na úřední 
desce Městského úřadu v Sezemicích atp.). 

 
Článek 9 

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je správcem nemovitosti nebo k ní 
má právo hospodaření či právo užívání, dohodne prostřednictvím Města u svozové 
společnosti dostatečný počet funkčních sběrných nádob a potřebnou četnost odvozu 
odpadů. 

Článek 10 
Povinnosti fyzických osob 

(1) Fyzické osoby jsou povinny: 
a) odpad třídit dle „Městem“ stanoveného systému na jednotlivé složky, 
b) využitelné složky odpadu odkládat do označených sběrných nádob nebo předávat do 

sběrných dvorů 
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je 

v určenou dobu do sběrných dvorů a na „Městem“ určená místa. Přitom by si měly 
počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo aby 
nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí; 

d) objemné odpady odkládat do označených kontejnerů nebo do sběrných dvorů 
e) směsný odpad odkládat do určených sběrných nádob; 
f) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci 

s nimi z nich odpad nevypadával; 
g) sběrné nádoby umísťovat na přechodném stanovišti jen na den svozu odpadů 

nejpozději do 06.00 hodin a to tak, aby k ní měla přístup svozová společnost 
provádějící svoz odpadů. Umístěním sběrných nádob nesmí být způsobena dopravní 
překážka. 

(2) Fyzickým osobám se zakazuje: 
a) využívat (zneužívat) sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání odpadu, pro který 

jsou určeny, 
b) odkládat směsný komunální odpad do sběrných nádob na separovaný odpad, 
c) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách, 
d) do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat komunální odpad 

vznikající v domácnostech nebo odpad vznikající při podnikatelské činnosti. 



Článek 11 
Odpady z podnikatelské činnosti 

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 písemné smlouvy s městem využít systému stanoveném v této vyhlášce.  
 

Článek 12 
Nakládání s vybranými výrobky a vybranými zařízeními 

(1) Mezi vybrané výrobky a vybraná zařízení patří: 
a) odpadní oleje 
b) baterie a akumulátory 
c) autovraky 
d) elektrická a elektronická zařízení 

(2) Fyzické  osoby mohou vybrané výrobky a vybraná zařízení s výjimkou autovraků a za  
podmínek stanovených provozním řádem odkládat ve  sběrném dvoru firmy RUML CZ 
a.s., v provozovně v Dukelské ulici v Sezemicích 

(3) Fyzické  osoby mohou na své náklady a za  podmínek stanovených provozním řádem 
odkládat autovraky v provozovně firmy RUML CZ a.s. „Za rybníkem“ v Sezemicích 

(4) Fyzická osoba, která se zbavuje autovraku, je povinna autovrak předat pouze osobám 
oprávněným ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků.  

 
Článek 13 

Nakládání se stavebním odpadem 
(1) Fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 

stavební odpad[3], se mohou obrátit na Městský úřad v Sezemicích, odbor správy 
majetku a životního prostředí, který poskytne informaci o provozovatelích zařízení na 
úpravu stavebního odpadu. 

(2) Městský úřad v Sezemicích-odbor správy majetku a životního prostředí eviduje, 
zveřejňuje a na požádání zašle informace o provozovatelích zařízení na úpravu  
stavebního odpadu. 

(3) Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití,  je nutno předat za účelem 
odstranění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému – např. na povolené 
skládky. 

(4) Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  komunální odpad či do 
nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
Článek 14 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů je upraven samostatně obecně závaznou vyhláškou. 

 
Článek 15 

Sankce 
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem, bioodpadem, stavebním 
odpadem, autovraky a s vybranými výrobky a zařízeními bude postihováno podle obecně 
závazných právních předpisů.[4] 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovená 

(1) Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou povinni provádět zejména zaměstnanci města 
Sezemice, kteří jsou zařazeni do Městského úřadu v Sezemicích, odboru správy majetku 
a životního prostředí. 

(2) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce 
městského úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení 
vyhlášky na úřední desce 

(3) Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení. 



Článek 17 
Zrušovací ustanovení 

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná vyhláška č. 
2/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území města Sezemic, včetně a systému nakládání se 
stavebním odpadem ze dne 10.12.2001, v účinnosti od 01.01.2002.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav Kopecký                                                                          František Matúšů 
starosta města                                                                                    zástupce starosty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OZV č. 1/2006 byla vyvěšena na úřední desce dne 13.09.2006 
OZV č. 1/2006 byla sejmuta z úřední desky dne 28.09. 2006 
 
OZV byla vydána na  ZM dne  12.09.2006  a nabývá účinnosti dne 28.09.2006 

 
 [1] vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 
znění pozdějších předpisů. 
[2] viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
[3] viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
[4] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 


