OBEC NIVNICE
Zastupitelstvo obce Nivnice
Obecně závazná vyhláška Obce Nivnice č. 1/2017
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Nivnice.
Zastupitelstvo obce Nivnice se na svém zasedání dne 16. 6. 2017 usnesením č.
173/Z20/2017 usneslo vydat na základě §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Nivnice, systém nakládání se stavebním odpadem.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a)

program zodpovědného nakládání s odpady (dále jen “PZNsO“) je systém
nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadů,

b)

adresné odkládání odpadů je odkládání odpadů do čipem popř. čárovým kódem
označených nádob nebo pytlů přiřazených ke konkrétnímu stanovišti,

c)

stanoviště je skupina účastníků systému (jeden a více účastníků), kteří odkládají
odpady do společných nádob a pytlů. Nádoby a pytle jsou na základě identifikačního
čísla nádoby popř. pytle přiřazeny k daným účastníkům systému. Stanoviště je
zejména rodina popř. bytový dům,

d)

odpadový účet je vytvořen správcem (administrátorem) každému stanovišti. Účet
definuje stanoviště a jeho odpadové toky,

e)

identifikační číslo nádoby (dále jen “ID nádoby“ či „Barcode“) je číselný kód (např.
00001254) uvedený na čárovém/QR kódu popř. čipu připevněném na sběrné nádobě,

f)

identifikační číslo pytle (dále jen „ID pytle“) je číselný kód uvedený na čárovém
kódu nalepeném na pytli ve většině případů shodný s číslem popisným daného
stanoviště. V případě bytových domů je na konci číselného kódu přidáno písmeno pro
rozlišení jednotlivých stanovišť (např. 316a),

g)

identifikační číslo stanoviště (dále jen “ID stanoviště“) je číselný kód, který je
danému stanovišti přiřazen svozovou společností popř. obcí,

h)

kontaktní osoba stanoviště je zástupce stanoviště, který za své stanoviště jedná se
svozovou společností popř. s obecním úřadem ve věcech odpadového hospodářství.
Vyplňuje odpadový dotazník a inventuru stanoviště,

i)

správce stanoviště je zástupce více jak 20 členného stanoviště, který za své
stanoviště jedná se svozovou společností popř. s obecním úřadem ve věcech
odpadového hospodářství. Vyplňuje odpadový dotazník a inventuru stanoviště,

j)

odpadový dotazník je formulář, do kterého kontaktní osoba/správce stanoviště
uvede, jak dané stanoviště nakládá s jednotlivými druhy odpadů. Vzor odpadového
dotazníku tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky,

k)

inventura stanoviště je formulář, do kterého kontaktní osoba/správce stanoviště
uvede účastníky systému a sběrné nádoby tvořící dané stanoviště. Vzor inventury
stanoviště tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky,

l)

eko body za třídění odpadů jsou body udělované za odevzdané vybrané odpady,
které splnili podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad. Podmínky pro
udělení eko bodů za vytříděný odpad tvoří přílohu č. 8 této vyhlášky,

m) vybrané odpady jsou odpady, které je možné zvážit a přiřadit k danému stanovišti.
Jedná se o druhy odpadů jako je plast, papír, nápojový karton, plechovky, drobné
elektrozařízení nepodléhající zpětnému odběru1 . Návod jak třídit vybrané odpady
tvoří přílohu č 7. této vyhlášky,
n)

eko body za efektivní využívání nádob a pytlů jsou body udělovány za třídění
odpadů jako je bioodpad, sklo. Míra třídění těchto druhů odpadů se posuzuje dle
efektivity využívání sběrných nádob a pytlů,

o)

eko body za snižování produkce odpadů jsou body udělovány za způsoby, kterými
se snižuje produkce odpadů, např. ekologické nakupování a jiné způsoby. Seznam
způsobů snižování produkce odpadů, které občané nejčastěji uvádějí, tvoří přílohu č.
5 této vyhlášky,

p)

celkový objem obsloužených nádob a pytlů je součtem objemů vyprázdněných
sběrných nádob a odevzdaných pytlů se směsným odpadem, s plastem a s papírem za
daný PZNsO rok,
1

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., O Katalogu odpadů

q)

úroveň třídění je procentuální zastoupení objemu obsloužených sběrných nádob a
pytlů s plastem a s papírem v celkovém objemu obsloužených sběrných nádob a pytlů
se směsným odpadem, s plastem a s papírem za daný PZNsO rok,

r)

maximální roční počet eko bodů je hodnota eko bodů, který účastník systému
může získat na základě ročního celkového objemu obsloužených nádob přepočteného
na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby (litry/účastník systému/rok) a
procentuálního zastoupení objemu obsloužených pytlů na plast a na papír v celkovém
objemu obsloužených nádob i pytlů.

s)

PZNsO rok je období, za které je prováděn výpočet eko bodů.
Článek 3
Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

papír,
sklo,
plasty,
kovy,
objemný odpad,
dřevo,
bioodpad,
odpad z údržby zeleně,
nebezpečný odpad,
směsný odpad.

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) f), g), h), i).

Článek 4
Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) Nová čtvrť
b) Podohradí
c) Závodí
d) Nábřežní
e) Družební
f) V Sadě
g) Pořádí
h) Na výsluní
ch) Čupy

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Barevné sklo, barva zelená
b) Čiré sklo, barva bílá
4. Plast, papír a plechovky se ukládají do igelitového pytle.
5. Drobné elektrozařízení nepodléhající zpětnému odběru se ukládá do igelitového pytle.
6. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.
7. Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ulici Hůrka,
č.p. 764 (provozní doba http://www.nivnice.cz/sluzby/sluzbyobce/odpady/#Sb%C4%9Brn%C3%BD%20dv%C5%AFr%20H%C5%AFrka).
Článek 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
výlepových plochách.
2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 4 odst. 4.
3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ulici
Hůrka, č.p. 764 (provozní doba http://www.nivnice.cz/sluzby/sluzbyobce/odpady/#Sb%C4%9Brn%C3%BD%20dv%C5%AFr%20H%C5%AFrka).

Článek 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob.
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových
plochách.
3. Objemný odpad lze také odevzdávat na sběrném dvoře, který je umístěn na ulici
Hůrka, č.p. 764 (provozní doba http://www.nivnice.cz/sluzby/sluzbyobce/odpady/#Sb%C4%9Brn%C3%BD%20dv%C5%AFr%20H%C5%AFrka).

4. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 4.

Článek 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, igelitové pyle), určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Článek 8
Oprávnění a povinnosti účastníků systému
1. Účastníci systému jsou oprávněni:
a) používat sběrné nádoby na odpad rozmístěné na území obce Nivnice,
b) používat sběrné nádoby nebo pytle na odděleně vytříděné druhy odpadu,
c) odevzdávat určené složky odpadu při prováděném mobilním svozu,
d) zapojit se do PZNsO.
2. Účastníci systému jsou povinni:
a) řídit se pravidly pro shromažďování odpadu,
b) provádět třídění odpadu dle systému zavedeného obcí Nivnice,
c) vytříděné složky odpadu ukládat pouze do určených sběrných nádob, pytlů
nebo na určená místa,
d) sběrné nádoby a pytle nepřeplňovat nebo neukládat odpad volně vedle nich.
Článek 9
Program zodpovědného nakládání s odpady
1. V rámci PZNsO jsou stanoveny tři druhy eko bodů:
a) eko body za třídění odpadů (zkráceně-body třídění BT),
b) eko body za efektivní využívání nádob a pytlů (zkráceně-body využívání BV),
c) eko body za snižování produkce odpadů (zkráceně-body snižování BS).
2.

Eko body za třídění odpadů jsou udělovány za kilogram odevzdaných vybraných
odpadů (papír, plast, nápojový karton, plechovky, drobné elektrozařízení
nepodléhající zpětnému odběru, které splnily podmínky pro udělení eko bodů za
vytříděný odpad. Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad tvoří přílohu č.
8 této vyhlášky. Hmotnost vybraných odpadů odkládaných do nádob (kontejnerů),

které nejsou váženy, se stanovuje pomocí optimální průměrné hmotnosti dané
komodity a zaplněnosti nádoby.
3.

Výše eko bodů za třídění odpadů je stanovena v příloze č. 4 této vyhlášky.

4.

Součet získaných eko bodů za třídění odpadů je dělen počtem aktivních účastníků
systému daného stanoviště, přičemž maximální možný počet eko bodů za třídění
odpadů činí 25 eko bodů na jednoho účastníka systému za rok.

5.

Podmínkou pro udělení eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a eko bodů za
snižování produkce odpadů danému stanovišti:
a) je vyplněný a přes odpadový účet nebo na obecní úřad odeslaný odpadový
dotazník,
b) je potvrzená inventura stanoviště,
c) je minimálně jedna za rok obsloužená sběrná nádoba nebo pytel s tříděným
plastem nebo s tříděným papírem a jedna za rok obsloužená sběrná nádoba se
směsným odpadem. Stanovištím, která za rok nevyprázdní ani jednu sběrnou
nádobu se směsným odpadem, se bude počítat průměrná produkce směsného
odpadu v obci.

6.

Odpadový dotazník se vyplňuje jednorázově při zapojení do PZNsO a je platný po
celou dobu trvání PZNsO s možností čtvrtletní aktualizace. Odpadový dotazník je pro
aktualizované čtvrtletí platný, je-li odeslán během první poloviny tohoto čtvrtletí např. je-li odpadový dotazník odeslaný až v březnu (čili v druhé polovině 1. čtvrtletí),
bude platný až pro druhé čtvrtletí.

7.

Inventura stanoviště:
a) musí být potvrzena správnost a úplnost vyplněných údajů,
b) musí obsahovat pravdivé identifikační údaje o všech sběrných nádobách, které
jsou na daném stanovišti používány, a o všech účastnících systému daného
stanoviště,
c) musí být opakovaně potvrzena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo
k jakékoli změně identifikačních údajů.

8.

O výši eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a eko bodů za snižování
produkce odpadů rozhoduje:
a) roční celkový objem obsloužených nádob a pytlů přepočtený na jednoho
účastníka systému užívajícího dané nádoby/pytle a úroveň třídění,
b) níže uvedené individuální podmínky eko bodů,
c) časové období plnění individuálních podmínek (jiné eko body budou připsány
stanovišti, které třídí např. bioodpad celý rok, a jiné eko body budou připsány
stanovišti, které třídí bioodpad např. jen půl roku – výše eko bodů je přímo
úměrná času tj. čtvrtletí je rovno čtvrtině eko bodů),
d) časové období platného odpadového dotazníku a inventury stanoviště (jiné eko
body budou připsány stanovišti, které má platný odpadový dotazník celý rok, a
jiné eko body budou připsány stanovišti, které má platný odpadový dotazník
např. jen půl roku – výše eko bodů je přímo úměrná času tj. čtvrtletí je rovno
čtvrtině eko bodů).

9.

Eko body za efektivní využívání nádob a pytlů jsou uděleny do výše 60% za třídění
bioodpadu, 25% za třídění skla a 15% za třídění textilu z maximálního ročního počtu
eko bodů za efektivní využívání sběrných nádob a pytlů, která tvoří přílohu č. 5 této
vyhlášky. Zda je bioodpad a sklo a textil tříděn, se posuzuje na základě platného
odpadového dotazníku a namátkových kontrol nádob se směsným odpadem.

10. Eko body za snižování produkce odpadů jsou uděleny do výše 20% za každý způsob
snižování produkce odpadů uvedený v odpadovém dotazníku z maximálního ročního
počtu eko bodů uvedeného v tabulce s názvem Maximální roční počet eko bodů za
snižování produkce odpadů, který tvoří přílohu č. 6 této vyhlášky. Do odpadového
dotazníku je možné uvést celkem pět způsobů snižování produkce odpadů (5 způsobů
=100% eko bodů z maximálního ročního počtu eko bodů).
11. Připsané eko body za daný PZNsO rok budou účastníkovi systému přiděleny formou
úlevy na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v následujícím roce a to dle
platné obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů tak, že se na konci roku stanoví hodnota jednoho eko bodu nebo se použije
hodnota eko bodu předchozího roku a touto hodnotou se vynásobí všechny eko body
připsané účastníkům systému daného stanoviště.
12. Úleva na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů získaná dle této obecně
závazné vyhlášky může činit maximálně 70% výše poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů stanoveného na následující rok.
13. PZNsO rok je stanoven na období od 1. 10. předchozího roku do 30. 9. daného roku.
14. Druhý měsíc následujícího PZNsO roku tj. listopad daného roku je stanoven jako
měsíc reklamací. V tomto měsíci mohou občané podávat reklamace, např. mohou
žádat o doplnění nenačtených obsloužených nádob či pytlů. Po uplynutí tohoto
měsíce nebudou už reklamace přijímány, tzn., celkové roční úlevy na poplatku není
možné jakkoli měnit či upravovat.
15. Každý účastník systému má právo nahlížet na uživatelský odpadový účet svého
stanoviště prostřednictvím webových stránek www.mojeodpadky.cz.

Článek 10
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné použít překladiště Sběrného dvora na ulici
Hoštáky (provozní doba http://www.nivnice.cz/sluzby/sluzbyobce/odpady/#Sb%C4%9Brn%C3%BD%20dv%C5%AFr%20H%C5%AFrka).
Článek 11
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce Nivnice č.
2/2012 ze dne 13.12.2012, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Nivnice.
2. Součástí této obecně závazné vyhlášky Příloha č.1 Odpadový dotazník, Příloha č.2
Inventura stanovišť, Příloha č.3 Způsoby snižování produkce odpadů, Příloha č. 4
Eko body za třídění odpadů (BT), Příloha č. 5 Maximální roční počet eko bodů za
efektivní využívání nádob a pytlů (BV), Příloha č. 6 Maximální roční počet eko bodů
za snižování produkce odpadů, Příloha č. 7 Návod jak třídit vybrané odpady, Příloha
č. 8 podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.
V Nivnici dne 16. 6. 2017

…………………………………….
Ing. Marie Kománková, místostarostka

………..…………………………
Ing. Miroslav Vykydal, starosta

