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 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské 
unie.            Za obsah tohoto dokumentu je výhradně 
odpovědné Hnutí DUHA a nelze jej v žádném případě považovat 
za názor Evropské unie.
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

Úvod:

Účel koncepce nakládání s odpady:

Účelem koncepce odpadového hospodářství obce Dubicko je v souladu s principy
trvale  udržitelného  rozvoje,  s  cíli  Plánu  odpadového  hospodářství  ČR  (dále  jen
POH ČR) a POH Olomouckého kraje (dále jen POH OK) stanovit:

 výhled pro systém odpadového hospodářství obce na období 10 let,
 cíle a opatření pro snížení množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností,
 opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje,
 podmínky pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství obce,
 ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci,
 způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů koncepce.

Působnost koncepce nakládání s odpady:

Koncepce  nakládání  s odpady  je  platná  na  území  obce  Dubicko,  která  je  dána
administrativní hranicí danou katastrálním územím obce Dubicko.

Údaje o obci Dubicko:
Počet obyvatel: 1072
Rodinných domů: 256
Bytových domů: 5
Nezaměstnanost: 8,12 %
Katastrální plocha: 783 ha
Obec s rozšířenou působností: Zábřeh

Identifikační údaje obce:
Obecní úřad Dubicko
Velká Strana č. 56
78972 Dubicko
IČO: 00302538
Statutární zástupce: starosta Josef Sobotík
Tel.: 583 449 052, 449 231
E-mail: ou_starosta@dubicko.cz
www.dubicko.cz

Zpracovatel koncepce:
Hnutí DUHA
Bratislavská 31
602 00 Brno
IČO: 15547779
Statutární zástupce: Mgr. Petr Machálek
Zpracovatelé: Ing. Ivo Kropáček, Mgr. Tomáš Přikryl
Tel.: 545 214 431
Fax.: 545 214 429
e-mail: info@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

I. Analytická část

Geografická, demografická hospodářská, ekologická a územní 
charakteristika:

Název obce je odvozen od doubí, dubiny, tedy od dubového lesa. Obec leží na trase
ze Zábřeha do Úsova, v Úsovské vrchovině, která směrem na západ přechází od
údolní nivy řeky Moravy. Katastr obce Dubicko byl intenzivně osídlen již v pravěku ve
starší i mladší době kamenné. V období kultury lužické existovali jižně od obce osada
i s pohřebištěm. V písemných pramenech se Dubicko uvádí poprvé již od roku 1253,
kdy zdejší tvrz a od moravského markraběte získané území držel vladyka Beneda z
Dubicka,  vrchní  lovčí  pozdějšího  krále  Přemysla  Otakara  II.,  s  jehož  jménem se
setkáváme  v  listinách  od  roku  1238.  Jeho  panství  zahrnovalo  původně  několik
okolních obcí Bohuslavice, Hrabovou, Třeštinu a dnes již zaniklou osadu Ostrov.

Pamětihodnosti: 

 Farní kostel Povýšení sv. Kříže s jedním z nejstarších zvonů na Zábřežsku z roku
1476

 Márnice s raně gotickým jádrem ze 2. poloviny 13. století
 Kamenný kříž s korpusem Krista z roku 1774
 Smírčí kamenný kříž ze 16. století
 Pomník padlých - dílo významného českého sochaře Vojtěcha Suchardy z r. 1921

Z     údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že obyvatel v     obci přibývá takto:
Sčítání v
roce :

1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006

Počet 
obyvatel

890 932 794 825 836 1010 1004 1066 1072

Přičemž k 31.12.2006 měla obec 1 072 obyvatel s následujícím věkovým rozložením:

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 189
Počet obyvatel ve věku 15-59 let celkem 721
muži 531
ženy 541

V     obci Dubicko podnikají následující subjekty:

2x pohostinství
2x kadeřnice
3x zámečnictví
2x stolařství
1x prodejna chov. potřeb
2x opravna elektrozařízení
2x prodejna potravin
5x instalatér
3x autoopravna
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

V obci se nachází také základní škola s devíti stupni. Ve školním roce 2005 - 2006 ji
navštěvovalo 170 žáků. Přičemž kapacita školy je 350 dětí. Mateřskou školu - dvě
oddělení navštěvovalo ve školním roce 2005 - 2006  29 dětí. Přičemž kapacita školky
je 60 dětí.

Nakládání s odpady, současný stav:

V obci  Dubicko  byly  od  roku  1991  odpady  skládkovány  v lokalitě  za  Vernerovým
lomem  v  Hrabové.  Tato  skládka  byla  první  povolená  skládka  na  tříděný  odpad
v okrese, kde se ukládaly pouze popeloviny a stavební suť. Tato skládka je již dnes
zaplněna a reklultivována. Nyní svoz směsného komunálního odpadu a vytříděného
recyklovatelného  odpadu  provádí  v kontejnerech  ve  vlastnictví  obce  soukromý
dopravce ze sousední obce Jiří Lang. Směsný komunální odpad i vytříděný inertní
odpad je ukládán na skládce EKO-UNIMED s.r.o Medlov. 

Tab. 1: Produkce komunálních odpadů v obci Dubicko

V obci vzrůstá jako ve většině obcí množství produkce odpadů. Produkce odpadů
v obci stoupala v letech 2002 – 2004 o cca. 40% ročně, od roku 2004 do roku 2006
cca  o  10% ročně  na  hodnotu  229  kg/os/rok  v roce  2006.  Výkyv  v roce  2005  je
způsoben zřejmě zpřesněním evidence.
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

Graf 1: Vývoj produkce komunálních odpadů
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Hlavní část komunálních odpadů tvoří inertní odpad (popel, saze, smetí, hliněné a
porcelánové střepy, zemina a stavební materiál). Právě vzrůst tohoto druhu odpadu o
více  než  30  % ročně  spolu  s růstem směsného  komunálního  odpadu  způsobuje
výraznější  vzrůst celkového množství  odpadů. V roce 2006 obec produkovala  na
125 kg inertního odpadu na osobu a pouze 51 kg směsného komunálního odpadu na
osobu,  tedy  jednu  čtvrtinu  průměrné  produkce  v ČR.  V současné  době  je  však  i
inertní odpad ukládán na skládku komunálních odpadů, ale za nižší cenu. Odpady
ukládané na skládku tedy představují 176 kg na osobu, i to je stále více než polovinu
pod  celorepublikovým  průměrem.  Těchto  výsledků  je  dosaženo  díky  systému
nakládání s odpady v obci, kdy odvoz odpadů není prováděn od každého domu, ale
pouze ze dvou sběrných míst (ul Rybník a ul. Na Pekle). Podle článku 3 odstavce 4g)
si  musí  občané  navíc  sami  zhodnotit  rostlinné  odpady,  které  tvoří  velkou  část
produkovaných odpadů.

V obci je provozován pytlový systém odděleného sběru plastů (do modrých pytlů) a
nápojových kartonů (do oranžových pytlů), které se odevzdávají na sběrná místa a
traktorem se sváží na sběrný dvůr u hřiště. V obci se v současné době nachází dvě
sběrná místa s uzamykatelnými kontejnery na tříděné složky komunálního odpadu.

Tab. 2: Sběrná místa v Dubicku

místo/komodita/
počet

kontejnerů

plasty Bílé a
barevné

sklo

pope
l

železný šrot 
objemný

popel/zbytkový
odpad

ul. Rybník 
(vedle ČOV)

1 1 1 1 1

ul. Na Pekle 2 1 1 1 1

sběrný dvůr - u
fotbalového

hříště

1 0 0 0 0

Četnost sběru 1 x za týden+ první středa v měsíci
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

Míra materiálového využití komunálních odpadů se v roce 2006 pohybovala kolem
23%, tedy dvojnásobek celorepublikového průměru. Výtěžnost separovaného sběru
využitelných  druhů  komunálních  odpadů  je  nadprůměrná.  Skla  se  v obci
vyseparovalo  20,53  kg/os,  plastů  14,62 kg/os  a  papíru  jen  7,97  kg/os.  Obdobné
výsledky jako u papíru lze zaznamenat u kovů 7,05 kg/os. 

Svoz  nebezpečného  odpadu  je  na  objednávku  prováděn  firmou  SITA CZ  a.s.,
Olomouc.

Graf 2: Výsledky tříděného sběru odpadů v obci Dubicko
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V  obci  jsou  v lokalitě  ulice  Rybník  (blízko  ČOV)  a  na  konci  ulice  Na  pekle
provozována sběrná místa odpadů o velikosti  10 x 12 m. Dále je provozován
sběrný dvůr u fotbalového hřiště, kde je ukládán železný šrot objemný a dále jsou
zde  sváženy  barevné  pytle  s vytříděnými  plasty  odevzdané  občany  obce  na
sběrných  místech.  Sběrná  místa  jsou  osazena  čtyřmi  uzamykatelnými
velkoobjemovým  kontejnery  o  objemu  12  m3 pro  sběr  plastů,  bílého  skla  a
barevného skla,  železného šrotu  a zbytkový  odpad po vytřídění  (popel,  saze,
smetí, hliněné a porcelánové střepy, zemina a stavební materiál). Sběrná místa
jsou otevřená pro veřejnost každou sobotu od 11 do 12 hodin a každou první
středu v měsíci od 16 do 17 hodin.
V uzamykatelných kontejnerech jsou umístěny plastové nádoby do kterých se
třídí jednotlivé složky nebezpečného odpadu.

Vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu se ukládají takto : 
                               

- výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, organická rozpouštědla, vyřazené
léky, olověné akumulátory, odpadní oleje

- objemový odpad z domácností  (televizory,  lednice)  sběrem na sběrném
dvoře „U hřiště“ p.č. 317/13, případně prostřednictvím odvozu dopravním
prostředkem obce, na základě objednání každé první pondělí v měsíci

- monočlánky - lze uložit ve všech prodejnách v obci do vyhrazených nádob.
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

Sběrná místa nestojí na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Občané obce nosí
veškerý odpad v pytlích a vlastních nádobách na sběrná místa, kde je vybírán pod
kontrolou po jednotlivých složkách.

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006, kterou se mění vyhláška č. 04/2001 je dáno,
že fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci platí za odpad místní poplatek ve výši
250 Kč/rok. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému
pobytu fyzická osoba, platí 250,- Kč/rok.

Pro separaci tříděných odpadů má obec sepsánu smlouvu s firmou EKO-KOM a.s.

Ekonomické údaje o nakládání s odpady v obci v roce 2006:

Příjmy:
Poplatek od občanů : 250 0 74,- Kč 
Příjmy  za odevzdání druhotných surovin 20 141,- Kč

Příjmy celkem: 270 215,- Kč 

Výdaje:
Sběr a svoz NO: 16 267,-  Kč
Sběr a odvoz komunálních odpadů: 388 189,- Kč

Výdaje celkem: 404  456,-  Kč 

Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s
požadavky stanovenými zákonem a prováděcími předpisy:

Legislativní  rámec  pro  nakládání  s  odpady  je  dán  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech a následujícími prováděcími předpisy:

 Vyhláška MŽP 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),

 Vyhláška MŽP č.  382/2001 Sb.,  o podmínkách použití  upravených kalů na
zemědělské půdě, 

 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
 Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB,
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků,
 Vyhláška MŽP a MZdr č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností

odpadů.

Na  základě  porovnání  způsobu  nakládání  s  odpady  s  požadavky  zákona  a
prováděcích  předpisů  lze  konstatovat,  že  s  odpady  je  nakládáno  v souladu  s
legislativou.
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

II. Návrhová část

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství s relevantními
částmi závazné části POH OK:

POH Olomouckého kraje
Soulad PoznámkaOblast OH Stanovené cíle a opatření

Opatření  k  omezování
množství  odpadů  a
jejich  nebezpečných
vlastností

Snižování  měrné  produkce  odpadů
nezávisle na úrovni ekonomického růstu.
Maximální využívání odpadů jako náhrady
primárních přírodních zdrojů.
Minimalizace  negativních  vlivů  na  zdraví
lidí a životní prostředí při nakládání.

Nevyhodnotitelné
Stanovené cíle a opatření jsou příliš
obecné a nevyhodnotitelné.

Využívání odpadů Zvýšit  materiálové  využití  komunálních
odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání
s rokem 2000. Částečně

Míra  materiálového  využití  činila
v obci  23  %  v roce  2006.  Pro
zvýšení  bude  nutné  umožnit
občanům  třídění  stavebních
odpadů  a  třídění  BRKO  (větve  a
zahradní  odpady).  Bez  rozboru
složení odpadů není zřejmé zda je
pro  Dubicko  50  % míra  recyklace
dosažitelná. Pokud by se však do
míry  materiálového  využití
započítávalo  také  domácí
kompostování  obec by 50 % míry
dosáhla.

Podporování rozvoje trhu s recyklovanými
výrobky. NE

Obec nemá zpracovány nástroje na
podporu  trhu  s recyklovanými
výrobky.

Dosažení využívání 50% (75%) hmotnosti
vznikajících  stavebních  a  demoličních
odpadů do 2005 (2012).

Částečně Stavební  suť  se  sice  odděleně
sbírá  avšak  společně  s  popelem,
sazemi,  smetím,  hliněnými  a
porcelánovými  střepy  a  zeminou.
Toto  míchání  neumožňuje
materiálové využívání stavebních a
demoličních  odpadů.  Navrhujeme
umožnit občanům ukládat stavební
odpady v lokalitě „Trnitá“.

Ukládání  odpadů  na
skládky

Snížení  hmotnostního  podílu  odpadů
ukládaných  na  skládku  o  20%  do  roku
2010  ve  srovnání  s rokem  2000
s výhledem dalšího postupného snižování.

Nevyhodnotitelné
Množství  skládkovaných  odpadů
v obci je mnohem nižší než v jiných
obcích  (skládkuje  se  pouhých
176 kg/os/rok).  Obec  je  tedy
ve zcela jiné situaci než jiné obce.

Snižování  množství
biologicky
rozložitelných  odpadů
(BRKO) ukládaných na
skládky

Snižování  podílu  BRKO  ukládaných  na
skládky  tak,  aby  tento  podíl  činil  v roce
2010  nejvíce  75%  hmotnostních,  v roce
2013  nejvíce  50%  hmotnostních,
výhledově  v roce  2020  nejvíce  35%
hmotnostních  z celkového  BRKO
vzniklého v roce 1995.

Nelze vyhodnotit

V obci se BRKO netřídí. Na občany
je apelováno, aby BRKO nemíchali
se  směsným  komunálním
odpadem. Neexistují  však data  ke
zjištění,  nakolik  je  BRKO součástí
SKO.
Koncepce  navrhuje  se  proble-
matikou BRKO více zabývat.

Zvyšování  množství  materiálově
využívaných  druhů  odpadů  tvořících
BRKO vytříděných z komunálního odpadu.

Částečně -//-

Z vyhodnocení  souladu  odpadového  hospodářství  obce  s Plánem  odpadového
hospodářství kraje vyplývá, že odpadové hospodářství obce je na velmi dobré úrovni
a chybí pouze realizovat několik opatření, aby bylo plně v souladu s POH kraje a ČR.
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

Opatření pro prevenci vzniku odpadů: 

Produkce odpadů v obci rapidně vzrůstá (viz graf č.1). Je nutné se více zaměřit na
aktivity vedoucí ke snížení množství směsných komunálních a inertních odpadů.

Využívání odpadů: 
-  Zvýšit  materiálové využití  komunálních  odpadů na  50  % do roku 2010  ve
srovnání s rokem 2000:

Současná míra  materiálového využití  komunálních  odpadů činní  23  %.  Pro  další
zvýšení  míry materiálového využití je třeba rozšířit možnosti třídění odpadů, tak aby
občané měli  možnost  třídit  většinu produkovaných odpadů.  Je  tedy nutné zavést
separovaný sběr stavebních odpadů (bez příměsí) a BRKO (zahradní odpady, větve).
Domácnosti v Dubicku by měly dostat možnost odkládat stavební a zahradní odpady
pod dozorem v lokalitě „Trnitá“.
Další možnosti zvýšení materiálového využití by bylo možné získat z rozboru složení
směsných a inertních odpadů.

- Podporování rozvoje trhu s recyklovanými výrobky:

Obec nemá připraveny nástroje na podporu trhu s recyklovanými výrobky. Jedním
z možných  nástrojů  je  upřednostnění  recyklovaných  výrobků  v rámci  veřejných
zakázek vyhlašovaných obcí.

-  Dosažení  využívání  50%  (75%)  hmotnosti  vznikajících  stavebních  a
demoličních odpadů do 2005 (2012):

Nakládání  se  stavebními  a  demoličními  odpady  v obci  je  plně  na  zodpovědnosti
občanů. Občanům je umožněno třídění inertních a „reaktivních“ odpadů zvlášť. Toto
opatření je velmi racionální a je velmi pravděpodobné, že s stoupajícími legislativními
požadavky na snižování množství  skládkovaných biologicky rozložitelných odpadů
bude  jeho  význam  dále  vzrůstat.  Ukládání  inertních  odpadů  na  skládku  je  také
levnější než ukládání směsných komunálních odpadů.
Z hlediska  snah  o  dosažení  cílů  na  zvýšení  materiálového  využití  je  však  nutné
zahájit  důsledné  třídění  stavebních  a  demoličních  odpadů  odděleně  od  jiných
inertních  odpadů.  Pouze  důsledně  vyseparované  stavební  odpady  mohou  být
materiálově využity.  Také POH OK požaduje v rámci opatření 3.2.e po obcích:  „U
stavebních  a  demoličních  odpadů  vyžadovat  při  povolování  staveb  jejich  využití
v rámci  možností  přímo  na  místě  vzniku,  případně  jinak  ekonomicky  přijatelně,
hlavně  s ohledem na  logistiku.“ Doporučujeme  tedy  umožnit  odložení  stavebních
odpadů na určené místo v  lokalitě  „Trnivá“.  Aby tyto  odpady mohly být  následně
zrecyklovány.
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

Ukládání odpadů na skládky:
- Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládku o 20% do roku
2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování:

Obec je ve zcela odlišné situaci, než jiné obce – množství skládkovaných odpadů se
pohybuje kolem 176 kg/os/rok, což je polovina celorepublikového průměru. Přesto je
z  evidence  odpadů  obce  Dubicko  zřejmé,  že  množství  skládkovaných  odpadů
narůstá  mnohem  rychleji,  než  množství  tříděných  odpadů.  Receptem  na  odklon
odpadů ze skládek, tedy není ani tak zlepšení tříděného sběru, který je v obci na
dobré úrovni, ale aktivity směřující k snížení produkce směsných a inertních odpadů.

Snižování množství BRKO ukládaných na skládky:
-  Snižování  podílu  BRKO  ukládaných  na  skládky  tak,  aby  tento  podíl  činil
v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních,
výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového BRKO vzniklého
v roce 1995:

Systém nakládání  s odpady  v obci  Dubicko  minimalizuje  podíl  BRKO ve
směsném  komunálním  odpadu.  Detailní  informaci  o  složení  směsného
komunálního odpadu a inertního odpadu by mohly podat pouze rozbory
složení odpadů.
Důvodně se však domníváme, že hmotnostní podíl  BRKO ve směsném i
inertním odpadu bude výrazně nižší, než v případě jiných obcí.
Přesto se jako vhodné opatření jeví umožnit lidem přebytečné biologicky
rozložitelné  odpady (větve a  zahradní  odpady)  odevzdat  pod dohledem
v lokalitě  „Trnitá“.  Zahradní  odpady  mají  minimální  nízké  nároky  na  kvalitu
hygienizace. S výhodou by se zde vyplatilo vybudovat malé zařízení na zpracování
bioodpadů.
Je  vhodné  se  také  zaměřit  na  podporu  komunitního  kompostování  –  podpořit
kompostování v bytových domech.

- Zvyšování množství materiálově využívaných druhů odpadů tvořících BRKO
vytříděných z komunálního odpadu:

V obci Dubicko již proběhly informační aktivity zaměřené na podporu domácího a
komunitního kompostování.  Tyto  aktivity  jsou v souladu s opatřením č.  5 závazné
části  POH  OK,  kde  je  uvedeno:  „V rámci  Plánů  odpadového  hospodářství  obcí
doporučujeme z úrovně kraje aktivně podporovat dostupnými prostředky domácí a
komunitní kompostování.“ Doporučujeme tyto aktivity ještě zintenzívnit.
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

Cíle koncepce OH obce Dubicko:

I. Prevence vzniku odpadů a opakované použití

Jedním  ze  tří  základních  strategických  cílů  POH  ČR  (bod.  3.1.)  i  POH  OK  je
snižování  měrné  produkce  odpadů  nezávisle  na  úrovni  ekonomického  růstu.
K naplnění tohoto cíle směřují cíle obce Dubicko navržené v této části.

Konkrétní  dlouhodobý strategický cíl  obce Dubicko je snížit  produkci směsných
komunálních a inertních odpadů na množství blížící se k nule. Výrobky by měly být
vyráběny v souladu s požadavky ekologického designu, tak aby mohly být snadno
tříděny  a  recyklovány,  zodpovědnost  za  ně  by  měl  mít  výrobce  a  nikoli  obce.
Odpadům by se mělo především předcházet a ty, které lze recyklovat by měly být
maximálně recyklovány.  K tomuto  cíli  by  měly  směřovat  další  kroky  obce na poli
odpadového hospodářství.

První  střednědobý  cíl  stanovený  do  roku  2012  je  snížit  produkci  směsných
komunálních odpadů a inertních odpadů na 150 kg/os/rok (produkce v roce 2006
činila 176 kg/os/rok).

Cíl 1. Snížit produkci 
směsných 
komunálních a 
inertních odpadů

Termín realizace Do r. 2012

Odpovědnost: Obec Dubicko
Vazba na závaznou 
část 
POH OK/POH ČR

Strategický cíl POH ČR je snižování měrné produkce odpadů 
nezávisle na úrovni ekonomického růstu.

Cílová hodnota: 150 kg/os/rok, indikátor: I.4.
Činnosti: Opatření 1.1. až 1.5. Monitoring: hlášení 

obce o produkci 
odpadů

Náklady: 530 tis. Kč

Opatření:

1.1.Koordinátor odpadových aktivit

Pro realizaci aktivit je nutné zajistit koordinátora na získávání finančních 
prostředků a realizaci aktivit. Jednalo by se cca o ½ úvazek.

Termín: 2008
Zodpovědnost: obec Dubicko
Náklady: 120 tis. Kč/rok
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Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

1.2.Změna systému sběru směsných komunálních odpadů a platby za 
produkci odpadů

Současný  místní  poplatek  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  je
stanoven  paušálně  a  neodráží  snahu  o  prevenci  vzniku  směsných
komunálních odpadů.
Navrhujeme změnu z místního poplatku odvozeného od počtu obyvatel v
domácnosti  na  poplatek za produkci  komunálních  odpadů odvozený od
skutečné  hmotnosti  vyprodukovaných  odpadů  v domácnosti.  Obdobný
systém funguje například v části Prejta města Dubnice nad Váhom (viz.:
http://www.des.sk/odpady/)  (1070  občanů)  nebo  v obci  Hranovnica  (viz.:
www.hranovnica.sk). Zavedení  tohoto  systému  v Dubnici  vedlo
k následujícím výsledkům:
o zvýšení tříděného sběru (papíru o 110 %, plastů o 94 %, kovů o 20 %)
o snížení produkce směsných komunálních odpadů o 84 %

Změna systému platby by se měla učinit po ročním přechodovém období
(rok 2009), kdy by sice docházelo k vážení směsných odpadů, ale občané
by  stále  platili  místní  poplatek  za  odpad.  Doporučujeme také  zvýšit  na
dané období místní poplatek za odpad, tak aby obec na OH nedoplácela.

Termín: 2010
Zodpovědnost: Obec Dubicko
Náklady: pořizovací cca 350 tis. Kč. 

1.3.Podpora komunitního kompostování

Obec  nabídne  těm  občanům  v činžovních  domech,  kteří  mají  zájem,
používání  společného  domácího  kompostéru.  Aktivita  má  preventivní  i
úsporný charakter.  Předpokládá-li  se s umístěním 10 ks kompostérů do
obce, pak pokud se do každého kompostéru umístí 300 kg odpadu jedná
se o odklon 3 t odpadu. Při ceně cca 1000 Kč za uložení tuny odpadů na
skládku se jedná o úsporu 3 tis. Kč ročně, tato úspora není započtena do
nákladů opatření. 

Termín: 2009
Zodpovědnost: Obec Dubicko
Náklady: 20 tis. Kč

1.4.Konkrétní preventivní aktivity pro děti: moderní pleny

Výrazné  zastoupení  mezi  směsnými  komunálními  odpady  mají  vedle
popelovin  a  biologicky  rozložitelných  odpadů  také  jednorázové  dětské
pleny.  Novorozeně  vyprodukuje  za  svůj  přebalovací  věk  cca  tunu
směsného  nerecyklovatelného  odpadu,  tedy  ½  tuny  ročně.  Vhodnou
aktivitou pro snížení jejich zastoupení v komunálním odpadu je používání
pratelných plen. Navrhujeme proto darovat novorozenci při narození balík
různých typů moderních pratelných bavlněných plen spolu s informačním
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letákem  vlivu  plen  na  životní  prostředí  a  především  na  zdraví  dítěte.
Obdobné projekty byly odsouhlaseny zastupitelstvy obcí Ledenice a Nové
Hrady  v Jižních  Čechách  (příspěvek  však  činil  pouze  2500,-  Kč  a  byl
částečně  hrazen  ze  zdrojů  EU).  Náklady:  5000  Kč  na  novorozeně,
příspěvek obce by činil pouze 2500,- Kč.

Termín: 2009
Zodpovědnost: Obec Dubicko
Náklady: 40 tis. Kč/ročně

1.5.Kulturní a společenské akce v obci

Při povolování kulturních a společenských akcí v obci bude obec povolovat
pouze  takové  akce,  které  budou  nabízet  občerstvení  v opakovaně
plněných (např. sklenice na pivo), zálohovaných, nebo biodegradabilních
obalech  a  kde  bude  zajištěno  třídění  odpadů  na  papír,  plasty,  sklo  a
bioodpad.

Termín: 2009
Zodpovědnost: Obec Dubicko
Náklady: -

Druhým  střednědobým cílem stanoveným do  roku 2017  je  stabilizovat  produkci
inertních  odpadů na  80 kg/os/rok  (produkce v roce 2006 byla  125 kg/os/rok,  ale
v roce 2005 byla jen 106 kg/os/rok)

Cíl 2. Stabilizovat 
produkci inertních 
odpadů

Termín realizace Do r. 2017

Odpovědnost: Obec Dubicko
Vazba na závaznou 
část 
POH OK/POH ČR

Strategický cíl POH ČR je snižování měrné produkce odpadů 
nezávisle na úrovni ekonomického růstu.

Cílová hodnota: 80 kg/os/rok, indikátor: I.4.
Činnosti: Opatření 2.1. a 2.2. Monitoring: hlášení 

obce o produkci 
odpadů

Náklady: 100 tis. Kč

Opatření:

2.1. Změna a aktualizace obecní vyhlášky o nakládání s odpadem

Zprovoznění  obecního  kompostoviště,  změna systému  sběru  směsných
komunálních odpadů a platby za produkci odpadů si vyžádá také změnu a
aktualizaci obecní vyhlášky o nakládání s odpadem. Nově by se měly také
upravit  podmínky  pro  nakládání  se  stavebním  odpadem,  tak  aby  byla
povinnost jej  předat k využití  a třídit  samostatně mimo skupinu inertních
odpadů. Dále by se měly upravit podmínky pro třídění zahradních odpadů
a podobně. 
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Termín: Prosinec 2008
Zodpovědnost: Obec Dubicko
Náklady: -

2.2. Změna systému třídění stavebních odpadů

Systém  sběru  stavebních  odpadů  nutně  potřebuje  změnu.  Stavební  a
demoliční  odpady  je  možné  snadno  recyklovat,  měly  by  se  tedy  třídit
samostatně od ostatních inertních odpadů. Občanům by se mělo umožnit
oddělené ukládání stavebních a demoličních odpadů v lokalitě „Trnivá“.
V současné  době,  kdy  zaznamenáváme  velký  stavební  boom
předpokládáme, že stavební  odpady tvoří  velkou část  inertních odpadů.
Recyklace  těchto  odpadů  je  přitom  méně  nákladná,  než  skládkování.
Oddělený sběr a recyklace proto povede k dalším úsporám pro obec.

Termín: 2009
Zodpovědnost: Obec Dubicko
Náklady: 100 tis. Kč

2. Tříděný sběr a materiálové využití

Jedním ze základních strategických cílů POH ČR (bod. 3.1.) je maximální využívání
odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. Také POH OK požaduje Zvýšit
materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010. K naplnění těchto
cílů směřují cíle obce Dubicko navržené v této části.

Konkrétní  dlouhodobý strategický cíl  obce Dubicko je zvýšit míru materiálového
využití komunálních odpadů nad 50 %, při zachování nízké produkce směsných a
inertních odpadů.

Střednědobý  cíl  stanovený  do  roku  2015  je  zvýšit  míru  materiálového  využití
komunálních odpadů na 50 % (v roce 2006 překročila  20 %).  Střednědobý cíl  je
dosáhnout vyšší míry materiálového využití než požaduje POH ČR.

Cíl 3. Zvýšit míru materiálového 
využití komunálních 
odpadů na 50 %

Termín realizace Do r. 2015

Odpovědnost: Obec Dubicko
Vazba na závaznou 
část 
POH OK/POH ČR

Strategický cíl POH ČR je zvýšení míry recyklace na 50 %. Cíl 
POH OK je také zvýšení míry recyklace na 50 %.

Cílová hodnota: 50 %, indikátor: I.6.
Činnosti: Opatření 3.1. až 3.4. Monitoring: 

hlášení obce o 
produkci odpadů

Zdroje: více 
než 2250 tis. 
Kč
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Opatření:
3.1. Optimalizace provozu sběrného dvora

Sběrný dvůr  u fotbalového hřiště  je  nutné dovybavit,  tak aby odpovídal
standardům pro  sběrný dvůr.  Sběrný dvůr  by  měl  být  schopen přijímat
většinu v obci tříděných druhů odpadů: papír, plasty, nápojové kartony, bílé
a barevné sklo, kovy, objemné odpady a nebezpečné odpady. Sběrný dvůr
by také měl do budoucna být dostatečným zázemím pro systém pytlového
sběru a umožnit skladování odpadů. Ideální by také bylo, kdyby sběrný
dvůr mohl fungovat jako místo opakovaného použití odpadů/věcí. Sběrné
místo  u  fotbalového  hřiště  však  nyní  není  schopno  těmto  požadavkům
dostát.
V první fázi by sběrné místo mělo být rekonstruováno na sběrný dvůr: 
 opatřen vodohospodářsky zabezpečenou plochou, 
 doplněn o krytou halu, která by tvořila dostatečné zázemí pro systém

pytlového sběru,
 doplněn  paletovými  nádobami  na  sběr  elektronického  a

elektrotechnického odpadu,
 doplněn lisem na lisování vytříděných odpadů.
 doplněn třídící linkou na dotřiďování recyklovatelných plastů

Termín: 2008-2009
Zodpovědnost: Obec
Náklady: 2000 tis. Kč

3.2. Propagace tříděného sběru a vybudování zpětné vazby mezi obcí a 
občany

Zvýšení míry materiálového využití  komunálních odpadů není myslitelné
bez  neustálé  komunikace  s občany.  Je  proto  nutné  vybudovat  zpětnou
vazbu od občanů na aktivity obce v odpadovém hospodářství. Navrhujeme
proto  obci  zahájit  vydávání  pravidelné  rubriky  o  odpadech  v obecním
zpravodaji.  Rubrika  by  měla  opakovaně  přinášet  informace  o  úspěších
tříděného  sběru,  nákladech  obce  na  odpadové  hospodářství,  snahách
obce na poli odpadového hospodářství a informace o zpětném odběru a
následném využití vytříděných surovin.
Každé dva roky by si obec měla nechat udělat dotazníkový průzkum, kde
by  si  ověřila  reakci  občanů  na  předchozí  i  následné  kroky  naplňování
koncepce nakládání s odpady.
Obec by také měla mít k dispozici prostředky na propagaci tříděného sběru
a informování občanů pomocí internetových stránek, rozhlasem, letáky a
podobně.

Termín: každoročně
Zodpovědnost: Obec Dubicko
Náklady: 40 tis. Kč/ročně
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3.3. Zvýšení míry materiálového využití plastů přes motivaci dětí k 
tříděnému sběru 

V současnosti mají občané možnost odevzdat plasty na obou sběrných 
místech a rovněž na sběrným dvoře. Domníváme se však, že míra 
separace plastů nemusí být u některých obyvatelů z různých příčin 
dostatečná. K odklonu větší části plastů z komunálního odpadu by sloužila 
aktivita, která by motivovala místní děti k vysbírání plastů od občanů 
v obci.  
Navrhujeme proto, aby měli místní děti možnost průběžně mezi sběrnými 
dny vysbírat od občanů plasty do pytlů a odevzdat je za symbolickou cenu 
10 Kč/ pytel na místním sběrným dvoře. Aktivita povede jak k větší míre 
materiálového využití plastů tak k větší propagaci tříděného sběru mezi 
dětmi. Náklady za symbolický výkup plastů od dětí by byli částečně nebo 
plně hrazené z příjmů za prodej plastů jako druhotných surovin.

Termín: 2009
Zodpovědnost: Obec
Náklady: v závislosti na trhu s druhotnými surovinami

3.4. Vybudování malého zařízení na zpracování bioodpadů

Malé zařízení na zpracování bioodpadů, neboli obecní kompostoviště by
zpracovávalo odpady z obecní zeleně, větve a jiné zahradní odpady.
Zároveň  s vybudováním  obecního  kompostoviště  navrhujeme  pořízení
obecní drtičky větví, která by byla používána na štěpkování větví přímo na
místě, nebo zapůjčována občanům.

Termín: 2009
Zodpovědnost: Obec
Náklady: 200 tis. Kč 
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Přílohy:
1. Seznam cílů a opatření:

Dlouhodobý  strategický  cíl  č.1  na  úrovni  prevence  vzniku  odpadů  je  snížit
produkci směsných komunálních odpadů na množství blížící se k nule, tedy odpady
třídit a využívat jako zdroj druhotné suroviny.

Střednědobý  cíl  č.  1  stanovený  do  roku  2012  je  snížit  produkci  směsných
komunálních odpadů na 150 kg/os/rok.

Opatření: 
 1.1. Koordinátor odpadových aktivit
 1.2. Změna systému sběru směsných komunálních odpadů a platby za 

produkci odpadů
 1.3. Podpora komunitního kompostování
 1.4. Konkrétní preventivní aktivity pro děti: moderní pleny
 1.5. Kulturní a společenské akce v obci

Střednědobý cíl č. 2. stanovený do roku 2017 je stabilizovat produkci inertních 
odpadů na 80 kg/os/rok.

Opatření:
 2.1. Změna a aktualizace obecní vyhlášky o nakládání s odpadem
 2.2. Změna systému třídění stavebních odpadů

Dlouhodobý  strategický cíl  č.  2.  na  úrovni  třídění  a  recyklace  odpadů  obce
Dubicko je zvýšit míru materiálového využití komunálních odpadů nad 50 %.

Střednědobý cíl č. 3. stanovený do roku 2015 je zvýšit míru materiálového využití
komunálních odpadů na 50 %.

Opatření:
 3.1. Optimalizace provozu sběrného dvora
 3.2. Propagace tříděného sběru a vybudování zpětné vazby mezi obcí a

občany
 3.3.  Zvýšení  míry  materiálového  využití  plastů  přes  motivaci  dětí  k

tříděnému sběru
 3.4. Vybudování malého zařízení na zpracování bioodpadů
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2. Seznam zkratek:

BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady
EP – Evropský parlament
EU – Evropská unie
MZdr – Ministerstvo zdravotnictví
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
OH – odpadové hospodářství
OK – Olomoucký kraj
OÚ – obecní úřad
PCB – polychlorované bifenyly
POH – Plán odpadového hospodářství
Sb. – Sbírka
ZŠ – základní škola
ZTP - zvlášť těžce postižený
ZTP-P - zvlášť těžce postižený s průvodcem
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3. Obecní vyhláška o nakládání s odpadem

Obecně závazná vyhláška

č. 04 / 2001

o nakládání s komunálním odpadem

______________________________________

Zastupitelstvo obce Dubicko na svém 20. zasedání dne 12.12.2001 se usneslo vydat
na základě ustanovení dle § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon), t u t o obecně závaznou vyhlášku.

čl. 1

Působnost a závaznost vyhlášky

(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na katastrálním území obce Dubicko, včetně nakládání se stavebním 
odpadem. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná:

a) pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt

b) pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci 

c) pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů 
jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a 
fyzických osob oprávněných k podnikání, a tyto osoby využívají systém 
nakládání s odpady zavedený obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem, na základě písemné smlouvy s obcí.

čl. 2

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 o odpadech.

(2) Osoba má povinnost zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin
odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní 
prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 1) 
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(3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání.

(4) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující 
jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. výbušnost, hořlavost, 
dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, žíravost, infekčnost apod.).

(5) Stavební odpad je zemina a kamenivo ze stavebních výkopů a terénních 
úprav, stavební suť, demoliční a podobný odpad neznečistěný látkami, které 
mají nebezpečné vlastnosti. 

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

(7) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s 
odpady.

(8) Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti 
vznikají odpady. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má 
původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se 
za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního 
odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu 
určeném, obec se současně stává vlastníkem odpadu.

(9) Oprávněnou osobou se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí 
každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo 
podle zvláštních právních předpisů. 

(10) Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k 
dalšímu využití nebo odstranění.

čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem

(1) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu 
určených, odděleně jej shromažďovat, třídit a předávat k využití a 
odstraňování, pokud odpady samy nevyužijí v souladu se zákonem o 
odpadech a zvláštními právními předpisy.

(2) Sběr vytříděného komunálního odpadu v obci je zajištěn pomocí sběrných 
nádob (velkokapacitních kovových kontejnerů) umístěných na stálých 
stanovištích. Výčet stanovišť sběrných nádob na tříděné odpady a určení 

Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz
22

mailto:info@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/


Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

jednotlivých druhů odpadů je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Kontejnery 
jsou zabezpečeny proti ukládání nepovoleného odpadu a výběr se 
uskutečňuje pod dohledem pověřené osoby.

(3) Provozní dobu pro ukládání odpadu stanoví obecní úřad a občané jsou s 
touto dobou seznámeni způsobem obvyklým (místní rozhlas, zpravodaj).

(4) Vytříděný komunální odpad se ukládá takto :

a) Zbytkový odpad po vytřídění (popel, saze, smetí, hliněné a 
porcelánové střepy, zemina a  stavební materiál) se ukládá do 
velkokapacitních kontejnerů umístěných na stanovištích (viz. příloha). 
Jednorázově lze v těchto kontejnerech uložit maximálně 2 kolečka 
zeminy a stavebního materiálu.

b) Tříděný odpad (železo, skleněné střepy bílé a barevné, plasty) se 
ukládají do upravených velkokapacitních kontejnerů umístěných na 
stanovištích (viz. příloha).

c) Tříděný odpad plastové obaly (označeny PET, barevné obaly od 
pracích prášků, tekutých prášků, šamponů, bílé a barevné folie a další 
plastové výrobky označené PET, HD-PE, PE, LD-PE nebo jen 2) se 
vkládají do průhledných plastových pytlů a ukládají do upravených 
velkokapacitních kontejnerů umístěných na stanovištích (viz. příloha).

d) Ostatní plasty ( obaly od tuků, olejů, kečupů) jednorázové pleny, 
boty, hadry, lina, koberce, matrace a pneumatiky se ukládají do 
velkokapacitních kontejnerů umístěných na stanovištích (viz. příloha) 
volně.

e) Vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu se ukládají takto:

- výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, organická rozpouštědla, 
vyřazené léky, olověné akumulátory, odpadní oleje a objemový 
odpad z domácností (televizory, lednice) - sběrem do 
vyhrazených nádob na sběrném dvoře “U hřiště” p.č. 317/13, 
případně prostřednictvím odvozu dopravním prostředkem obce, 
na základě objednání každé první pondělí v měsíci

- monočlánky - lze uložit ve všech prodejnách v obci do 
vyhrazených nádob.

f) Sběrový papír, staré oděvy, hadry - sběr organizuje Základní škola 
Dubicko minimálně 1x ročně. 

g) Likvidaci odpadu rostlinného charakteru si každý původce odpadu 
provádí na svém pozemku kompostováním. Obec zajišťuje pouze svoz 
a likvidaci tohoto odpadu jednorázově poslední sobotu v měsíci duben 
a říjen, na základě objednávky původce odpadu a na jeho náklady, 
uložením na skládce odpadů.
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(5) Fyzickým osobám se zakazuje :

- odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby;

- ukládat do sběrných nádob velkoobjemový odpad, žhavý popel,
kapaliny, látky žíravé, výbušné, zápalné a lehce vznětlivé, 
uhynulá zvířata a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost 
lidí ;

- odkládat odpad využitelný jako druhotnou surovinu do 
sběrných nádob na nevyužitelný odpad;

- využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání 
komunálního odpadu;

- vybírat, rozhazovat nebo odvážet předměty odložené ve 
sběrných nádobách.

(6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako 
odpad komunální z činnosti právnických a fyzické osoby oprávněných 
k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených touto 
vyhláškou.

čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

(1) Fyzická osoba, která při stavební činnosti vyprodukuje stavební odpad je 
povinna:

a) oddělovat ze stavebního odpadu využitelné a nebezpečné složky 
komunálního odpadu ve smyslu čl. 3 této obecně závazné vyhlášky,

b) vytříděný stavební odpad předat na vlastní náklady provozovateli 
zařízení na úpravu (recyklaci) stavebního odpadu v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., nebo uložit na místo, které určí obecní úřad.

(2) Původce odpadu dle čl. 1 odst.2 písm. c) je povinen stavební a demoliční 
odpad třídit a nabízet na vlastní náklady provozovateli zařízení na úpravu 
(recyklaci) stavebního odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

(3) Vozidla převážející stavební odpad musí mít ložnou plochu zakrytu 
plachtou nebo musí mít jiným způsobem zamezen únik prachu do ovzduší ve 
smyslu příslušného právního předpisu.2)

(4) Pokud dojde během přepravy ke znečištění komunikací, přepravce je 
povinen toto znečištění odstranit ve smyslu příslušného právního předpisu.3)
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čl. 5

Sankce

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle 
zvláštních právních předpisů. 4), 5)

čl. 6

Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět členové zastupitelstva 
obce a pracovníci obecního úřadu.

čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se :

Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 02/98 o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem ze dne 26.2.1998.

čl. 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Ing. Ladislav K o p a Josef S o b o t í k

místostarosta starosta

Vyvěšeno dne : 15.12.2001

Sejmuto dne :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Například zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 

Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 04 / 2001

o nakládání s komunálním odpadem

Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad : (odpady využitelné jako druhotné 
suroviny a zbytkový odpad po vytřídění)

Stanoviště č. 1 - p.č. 1232/7 ul. Rybník (vedle ČOV)

- plasty  - 1 kontejner o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- sklo bílé  - 1/4 kontejneru o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- sklo barevné  - 1/4 kontejneru o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- železný šrot  - 1/2 kontejneru o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- zbytkový odpad  - 1 kontejner o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

Stanoviště č. 2 - p.č. 197/7 ul. Na Pekle 

- plasty  - 1 kontejner o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- sklo bílé  - 1/4 kontejneru o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- sklo barevné  - 1/4 kontejneru o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- železný šrot  - 1/2 kontejneru o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

- zbytkový odpad  - 1 kontejner o objemu 12 m3  – četnost svozu 1 x za týden

Sběrný dvůr - p.č. 317/13 u fotbalového hříště

- železný šrot objemný – 1 otevřený kontejner o objemu 12 m3
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 4. Obecní vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška

č. 03 / 2001

o místních poplatcích

_________________________

Zastupitelstvo obce Dubicko na svém 20. zasedání dne 12.12.2001 se usneslo vydat
na zá-kladě § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10, písm. a), § 35 a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Oddíl I.

Základní ustanovení

čl. 1

Obec Dubicko vybírá tyto poplatky:

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

c) poplatek ze vstupného,

d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,

e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.

čl. 2

Správu poplatků uvedených v čl. l této vyhlášky vykonává Obecní úřad Dubicko (dále
jen správce poplatku) a v řízení ve věci poplatků se postupuje podle zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví 
jinak.
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Oddíl II.

Poplatek ze psů

čl. 3

Předmět poplatku

(1) Poplatku podléhají psi starší 6 měsíců.

(2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a 
která má na území obce Dubicko trvalý pobyt nebo sídlo. 

čl. 4

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do 
vlastnictví. Po dovršení stáří šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznání 
k poplatku ze psů a poplatek zaplatit. Stejným způsobem je poplatník povinen 
oznámit obecnímu úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, 
na osvobození nebo zánik poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od 
poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky 
osvobozen a tuto skutečnost musí v ohlášení obecnímu úřadu prokázat.

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit obecnímu 
úřadu příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné
číslo, nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž 
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

čl. 5

Identifikace psů

(1) Obecní úřad vydá vlastníku psa za úhradu 5,- Kč psí známku a to i těm, 
kteří byli od poplatku ze psů osvobozeni. Na psí známce je vyznačeno 
evidenční číslo psa a označení obce "Dubicko".

(2) Vlastník psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil na všech veřejných 
prostranstvích.

(3) Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož 
vlastníka.
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(4) Ztrátu známky nebo jakoukoliv změnu, vedoucí k vyřazení psa z evidence 
obce (úhyn psa, zaběhnutí, přestěhování psa aj.) je vlastník psa povinen 
oznámit obecnímu úřadu nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala.

čl. 6

Sazba poplatku

Poplatek ze psa činí ročně :

a) za prvního psa  200,- Kč

b) za druhého psa  300,- Kč

c) za každého dalšího psa téhož vlastníka zvýšení o  150,- Kč

d) za prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo 
vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem a osaměle žijící osoby   100,- Kč

e) za druhého a dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v pís.d)    300,- Kč

čl. 7

Osvobození

(1) Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob 
nevidomých, bez-mocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený 
s průvodcem).

(2) Poplatník je povinen nárok na osvobození od poplatku ze psů prokázat do 
15.2. příslušného kalendářního roku.

(3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

čl. 8

Splatnost poplatku

(1) Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem, 
nejpozději do 31.3. běžného roku. Správce poplatku na základě žádosti 
poplatníka může povolit úhradu poplatku v několika splátkách.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od 
prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za
jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby. 
Poplatek je splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

(3) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů 
uplynutím měsíce, 
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ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku. Zjištěný 
přeplatek na poplatku ze psů se vrátí.

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

čl. 9

Předmět poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání 
veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování 
služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a 
potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, 
ulice, místní a veřejné účelové komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, 
parky, a další prostory přístupné každému bez omezení.

čl. 10

Poplatník

(1) Poplatníkem za užívání veřejného prostranství je fyzická nebo právnická 
osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 9.

(2) Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za 
zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může 
uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

čl. 11

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu způsob, rozsah a termín 
zahájení užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové 
povinnosti. Je-li tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední 
pracovní den předcházející. Stejným způsobem poplatník oznámí ukončení 
užívání veřejného prostranství.

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své jméno, 
příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz
30

mailto:info@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/


Koncepce nakládání s odpady obce Dubicko

čl. 12

Sazba poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a 
den užívaného veřejného prostranství :

a) za použití veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení, stánků, pultů, 
kiosků, včetně manipulačního prostoru a skládek zboží    20,- Kč 

b) za umístění zařízení k poskytování služeb   10,- Kč

c) za umístění reklamního zařízení    10,- Kč

d) za umístění skládek všeho druhu   1,- Kč

e) za umístění skládek stavebního materiálu a stavebního zařízení při stavbě a 
rekonstrukci rodinného domu, které byly povoleny nebo ohlášeny - bez určení 
výměry měsíčně   20,- Kč

f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně   3 000,- Kč

g) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků, prodejních zařízení a jiných podobných 
zařízení :

1) při záboru prostranství do 5 m2 za jedno zařízení a den    70,- Kč

2) při záboru prostranství nad 5 m2 za jedno zařízení a den     120,- Kč

h) v ostatních případech bude sazba činit za m2 a den    10,- Kč 

(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak 
velkou část dne poplatník k činnosti využije.

(3) Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného 
prostranství do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání 
veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství 
uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz 
materiálu, zrušení stánku apod.).

čl. 13

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají :

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž 
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní. 
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čl. 14

Splatnost poplatku

(1) Při placení v hotovosti ( správce poplatku určí, v kterých případech to 
bude) je poplatek splatný ihned. U jednorázového užití veřejného prostranství 
je poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.

(2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 
vyměření poplatku na účet správce poplatku.

Oddíl IV.

Poplatek ze vstupného

čl. 15

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce 
obdobného charakteru.

čl. 16

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnické osoba, která akci pořádá, tj. hradí náklady 
spojené s pořádáním akce.

čl. 17

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 14 dnů před konáním akce písemně 
oznámit obecnímu úřadu její pořádání.

(2) Poplatník je povinen nejpozději v den konání akce, ji-li tento den dnem 
pracovního klidu, nejpozději poslední pracovní den předcházející, předložit 
obecnímu úřadu ke kontrole a označení vstupenky, na kterých musí být 
uvedena cena, datum a hodina konání akce.

(3) Před označením vstupenek je poplatník povinen obecnímu úřadu sdělit 
údaje potřebné ke stanovení poplatku, zejména druhu akce, jméno nebo 
název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, datum, 
hodinu a místo konání akce. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž 
jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(4) Oznamovací povinnost dle odstavce 3 lze splnit podáním učiněným na 
tiskopisu Ochranného svazu autorského "Žádost OSA".
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čl. 18

Sazby poplatků

(1) Sazba poplatku se stanoví z úhrnné částky vybraného vstupného a činí :

a) u sdružení občanů a politických stran a hnutí pořádajících zpoplatněnou 
akci, mající sídlo na území obce Dubicko  5 %  

b) u ostatních právnických a fyzických osob 20 %

(2) Z uskutečněných akcí podle čl. 15, které nebyly oznámeny, nebo z akcí, které 
nebyly ve stanovené lhůtě předloženy k vyúčtování poplatku ze vstupného, bude 
poplatek vyměřen z částky dle výše vstupného, kapacity sálu a počtu uskutečněných 
produkcí sazbou  20 %. 

čl. 19

Osvobození

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny :

a) akce jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b) akce pořádané dětskými sdruženími, školami, kulturními zařízeními 
řízenými Obecním úřadem Dubicko, koncerty vážné hudby, výstavy 
výtvarného umění, divadelní představení 

c) sportovní akce pořádané sportovními organizacemi, které mají sídlo na 
území obce Dubicko.

čl. 20

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 14 dnů ode dne pořádání akce.

(2) Do tohoto termínu je poplatník povinen předložit obecnímu úřadu podklady
pro výpočet poplatku ze vstupného - doklad o počtu a cenách prodaných 
vstupenek. 

Oddíl V.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
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čl. 21

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 22

Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího 
přístroje.

čl. 23

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen okamžitě písemně oznámit správci poplatku uvedení 
výherního hracího přístroje do provozu.

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit obecnímu 
úřadu název právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její 
podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit okamžitě správci poplatku ukončení 
provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.

čl. 24

Sazba poplatku

(1) Poplatek za každý hrací přístroj na tři měsíce činí  5 000,- Kč. 

(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než tři 
měsíce, bude poplatek vybírán v poměrné výši.

čl. 25

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího 
přístroje do provozu.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního 
hracího přístroje ukončen.
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čl. 26

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů od zahájení provozu výherního hracího přístroje.

Oddíl VI.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

čl. 27

Poplatník

(1) Fyzická osoba, která má v obci Dubicko trvalý pobyt; za domácnost může 
být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data
narození osob, které poplatek odvádějí.

(2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.

čl. 28

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 27 odstavce 1) a 2) je stanovena 
podle ustanovení § 10b odstavce 3 písmene a) zákona o místních poplatcích 
a činí 50,- Kč za kalendářní rok.

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, 
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního 
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
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čl. 29

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 27 odstavce 1) této vyhlášky je splatný ve
dvou stejných splátkách,vždy nejpozději do 31.3 a do 15.8 za předešlé 
pololetí příslušného kalendářní roku.

(2) Poplatek pro poplatníka podle čl. 27 odstavce 2) této vyhlášky je splatný 
jednorázově nejpozději do 15.2. za předešlý kalendářní rok.

čl. 30

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník podle čl. 27 odstavce 1) této vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu 
v obci a to nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(2) Poplatník podle čl. 27 odstavce 2) této vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku zněny vlastnictví ke 
stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

Oddíl VII.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

čl. 31

Sankce

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené 
poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny 
nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto 
vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti 
nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pokud  poplatník  nesplní  svoji  oznamovací  (poplatkovou)  povinnost  určenou
obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužný poplatek vyměřit do tří  let od konce
kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
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čl. 32

Slevy

  Rada obce, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti, na základě žádosti 
poplatníka v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

čl. 33

Poplatky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se hradí hotovostní platbou 
na Obecním úřadě Dubicko, případně bezhotovostním převodem na účet obce 
Dubicko.

čl. 32

Zrušují se :

a) Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 04/94 o místních poplatcích ze 
dne 16.6.1994.

b) Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 01/98 ze dne 26.2.1998, kterou 
se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 04/94 o 
místních poplatcích ze dne 16.6.1994.

c) Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05/99 ze dne 29.9.1999, kterou 
se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 04/94 o 
místních poplatcích ze dne 16.6.1994.

čl. 33

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Ing. Ladislav K o p a Josef S o b o t í k

místostarosta starosta

Vyvěšeno dne : 15.12.2001

Sejmuto dne :
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5. Obecní vyhláška, kterou se mění vyhláška o místních 
poplatcích

Obecně závazná vyhláška

č. 02 / 2005
kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Dubicko 

č. 01/2003 o místních poplatcích
________________________

Zastupitelstvo obce Dubicko na svém 17. zasedání dne 9.3.2005 se usneslo vydat 
na základě ustanovení § 14 odstavce 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 
odstavce 2, písmene i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1
Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 01/2003 o místních poplatcích, přijatá 
dne 10.12. 2003 se mění takto :
V Oddíle VI. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů čl. 27 Sazba poplatku zní :

čl. 27
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 26 odstavce 1) a 2) je stanovena 
podle ustanovení § 10b odstavce 3 písmene a) zákona o místních poplatcích 
a činí 150,- Kč za kalendářní rok.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, 
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního 
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím ode 
dne vyhlášení.

Ing. Josef K ř í ž e k   Ing. Jiří G r e g o r a
místostarosta starosta 

Vyvěšeno dne : 16.3.2005
Sejmuto dne :
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