
Novela vyhlášky obecního úřadu Rašov týkající se 
nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem 
 
 
Obecní zastupitelstvo v Rašově schválilo na svém čtvrtém zasedání 
dne 8.1.1999 novelu vyhlášky č. 1/93 vydanou dne 1.11.1993 a 
doplnilo ji dle § 9 ods. 1 zákona č. 125/1997 sbírky o odpadech. 
 

Novela v vyhlášky stanoví: 
a) Základní  pojmy 

1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce 
při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy 
stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s vyjímkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad 
vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při 
údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova. 

2) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více 
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona o 
odpadech. Jedná se zejména o barvy, lepidla, pryskyřice, 
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací 
prostředky, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky, nebo 
další neuvedené odpady obsahující rtuť,chlor-fluorovodíky, 
oleje a tuky a další nebezpečné látky. 

 
b) Povinnosti při nakládání s odpady: 

Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 
množství a nebezpečné vlastnosti 

c) Nakládání s odpady: 
 1) Komunální odpad: 
        Svozový systém obce: 

    V obci Rašov je stanoven  kombinovaný svoz 
          zimní období- svoz 2 x měsíčně 
           letní období  - svoz  1x měsíčně 

2)Sklo:  
Kontejnery na sklo jsou umístěny u obchodu 
 



 
3) Kovový odpad:  

Skládka kovového odpadu je umístěna za areálem objektu DV 
Rašov 

  4) PET lahve sběrné místo u hasičské zbrojnice do igel.pytlů –
četnost odvozu dle potřeby 

d) Samostatné nakládání s odpady bez systému obce: 
1. § Fyzická osoba je povinna: 
- Písemně oznámit obecnímu úřadu nejpozději měsíc ode dne 

účinnosti vyhlášky a dále nejpozději 1 měsíc před měsícem od 
kterého nechce využívat systému obce,l že bude nakládat 
s odpady samostatně. 

- Nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí 
kalendářního čtvrtletí prokazovat obecnímu úřadu písemnou 
formou, jak s vlastními odpady naložila. 

- Všechen svůj využitelný odpad využít, nabídnout k využití nebo 
předat osobě oprávněné k jejich přebírání. 

- Nebezpečný odpad předat provozovateli příslušné skládky, 
spalovny či jiné oprávněné osobě 

- Odpad ze zeleně se může sám kompostovat nebo nabídnout ke 
kompostování 

2. § Dokladem o předání odpadu nebo jeho složek k využití nebo 
zneškodnění je například doklad obsahující přesné údaje: 

- Název a sídlo provozovatele zařízení na využívání nebo 
zneškodňování odpadu či jiné osoby oprávněné k nakládání 
s odpady 

- Datum předání odpadu provozovateli zařízení či jiné oprávněné 
osobě 

- Hmotnost předaného odpadu 
- Otisk firemního razítka provozovatele zařízení a podpis 

oprávněné osoby 
- Jmého, příjmení, rodné číslo, adresa a podpis fyzické osoby, 

která nevyužívá systému obce 
e) Úhrada poplatků: 

- Úhrada bude prováděna obvyklý, způsobem tj. přímou platbou u 
pokladníka obecného úřadu. Termíny plateb budou vyhlašovány 
rozhlasem a budou uvedeny na obecní tabuli u obchodu. 



V případě opožděné platby bude občanu vystavena poštovní 
poukázka, povýšena o penále z prodlení. 

f) Sankce: 
- Porušení této vyhlášky je postihováno dle obecně platných 

předpisů a nařízení 
g) Účinnost vyhlášky: 

- Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení. 
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