obecně závazná whláška č.112006

o stanoYenisystémunak|ádánís komuná|ním
odpademna území
obceVinařice
Zasfupitelstvo
obcevinařice schvá|ilodne 6.12.2006v souladus ustanoveními
$ 10 pism.d)
a$ 84 odst. 2 písm.i) zákona č' 128/2000Sb'' o obcich, a v souladus ustalovenim$ 17
odst' 2 ziákonač. l85/200l Sb.' o odpadech,tuto obecně závaznou vyhlášku(dáIejen
ryblášku):

cl. I
Předměta působnost
vyhlášky

vyhláškastalovísystémshromaŽďování,
sběru,přepravy,tříděni,!'}užívánía odstraňování
komunálního
odpadu,tj' systémnakládánis komunálním
odpademvznikajícím
na území
obce
vinařice.
Vyhláškaje záýaznápro všechny fyzickéosoby'L1erémajína územiobce vinařice trvalé
bydliště,a pro dalšiosoby,kterése na území
obcezdržují.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněnék podnikríni,kteréprodukují odpad zďazený
podle Katalogu odpadůjako odpad podobný komrrniíInímu,mohou na zlíldadě písemné
smlouly uzavřenés obcí'vyuŽívatsystémllnakládánís komunálnímodpademzavedeného
v obci Vinařice.Smlouvamusíobsahovatvždyvýšisjednané
ceny'

Čl.2
Základní pojmy

odpad_ movitá věc, kterése osoba zbavujona zrikladěúmyslunebo povinrrostise ji
zbayita kteÍápříslušído některéze skupin odpadůuvedenýchv přiloze č. 1 zžl<ona
o
odpadech.
. komunálníodpad _ odpad vznikajíci na územíobce při činnostifizických osob
s \"iimkou odpadůvznikajícichprávnickýchosob nebo u fyzických osob opnivněných
k podnikríď'
. nebezpečný
odpad_ odpad uvedenýv seznamunebezpečných
odpadůčijakykoliv jiný
odpad vykazujícíjednu nebo více nebezpečných
vlastnostíuvedenýchv pÍi|ozeě,2
(napŤ.
ziíkonao odpadech
televizory,ledničky.olověnéakumu|átory,monoč|ánky,
baterie,výbojky' zářivky, olejovéfiltry, odpadnioleje,starénátěrovéhmoty' spotřebni
chemie,textilnía obalovýmateriálznečištěný
organickýmiškodlivinami,' '. )
o shromaŽďovániodpadů- krátkodobésoustřed'ování
odpadů do shromažďovacích
prostředkův mistějejich vzniku předdalšimnakládríním
s odpady.
. původceodpadů_ obec se stává původcemkomunálníchodpadů v okamŽiku,kdy
obec se současněstane
lzická osoba odpady odloŽí na místě k tomu určeném,
vlastníkem
těchtoodpadů.
. vlastníkobjekfu.nemovitostije pro potřebytéto\Thláškyfyzická neboprávnickáosoba,
kteŘi má kobjektu, kde odpadvzniká' v|astnické
právo, popř. správcenebo oprávněný
uživatel,který objgkt užívána ziíkladěsmluvníhovzlahu nebo jiné dohody s touto
szickou neboprávnickouosobou,
.

Čt.
s

Nak|ádání s komunálním odpadem
Pro nakládánís komunálnímodpadem,tj.jeho shjomaŽďování
jsou občanům
a třídění,
k disPozicit}tosběménádoby:
a) sběménádobv (Dopelnicel 10 l) - sloužik ukládánízbytkovéhoodpadupo qařídění'tj .
smetí, popel,saze,nevratné
obalyz domácnosti,kuchyňské
odpady
b) kontejnel- zvon (žlutÝ). slouŽík odkládaníodpadních
plastowých
obalů(PET lahve),
tetapakovéobaly,plastovéobalyod kosmetiky,mycíchprostředků
a pod
c) konteinelzvon zelený)._sloužik odkládánískla_ barevného
a tabulového
d) nebezDečnÝ
odDad místemkde lze odložitnebezpečný
odpadvytříděnýz komunálního
odpadujeprostÍanství
u obesnihoúřadu(vedleohradyna velkoobjemovýodpad).Termín,
kdy budemožnéodložitnebezpečný
odpad,bude zveřejněnna úřednídescea vyhlášen
místnimrozh|asem.
e) velkokaDacitnikontEner. . slouŽi k odkládání objemnéhoodpadu , tj. odpadu
z domácností
po jeho vyřidění, kterýpro svůjobjemnelze odloát do popelnice.odpad
IzeodložitkaŽdouprvnísobotuv kalendiiŤnim
měsici(9-l lhod)
f) železné
a barevné
kovvje možné
odevzdatu oprávněnýchosob zabýajícíchse sběrema
v'ýkupemtěchtokomoditnebopň mobilnímsběrutěchtoodpadů.
c) pqpu a ]€ p rlku i9 možnéodevzdatu oprávněnýchosob zabýajících se sběIema
výkupemtěchtokomodit
stanoviště
sběmýchnádob:
l. popelnice- jsou umístěnyna pozemkuvlastníkanemovitosti,v den svozu mohou bý
umístěny
prostranství
na veřejném
tak,aby nepřekáŽely
plynulémuprovozuna veřejných
komunikací.
2. velkoobiemovÝkonteiner_ umístěnv ohLladě
za budovouobecního
úřadu
3. konteinervna tříděnýodpad1pl4s]LalLl!'- prostransNí
pied budovouhasičské
zbrojnice
poblížnemovitostičp.2l
4. Do nádob a zďízeníuvedenýchpod písm.a), b)' c) je zakriaánoodkládatnebezpečný
odpadr,yřiděný z komunánÍroodpadu'Do nádobnelzetakéodkládatinertnímateIiál,tj.
materiálzískanýz demolica staveb,popř' zeminu'

Č|.4
Povinnosti fyzických osob

l. Fyzickéosoby jsou povinny ode dne účinnosti
r,yt ášky komunálníodpad odděleně
sbromažďovat'
třidit a odkládatdo učenýchnádobdle výšeuvedeného
systému.
jsou
2. občanéi ostatnípůvodciodpadů
povinni si zajistit dostatečné
množsfuisběmých
nádoba q4o označitčíslem
popisnýmnemovitosti.
3. Nelze odkládatodpad mimo sběménádoby' do sběmýchnádob na zbytkový dornovní
odpadlelze odkládatŽha\"ýpopel,tekutýodpad,zeminu,stavebnísut'a podobné
odpady
pocházející
ze stavební
činnosti,
uhynulázvířata'
4. Udržovatčistotuv okolístanovišť
sběmýchnádob
5' Je zakízánopá|itodpady.

ČL5
Povinnostioprávněné
osoby

l. Provádětsběr, svoz a zneškodňování
komunálníhoodpadua poskytovatsluŽby stim
spojené
řádně a v souladuse zákonema ostatnímiobecněávaznými pÍávnímipředpisy,
.vyhláškouobce o nakládrínís odpady.

2. Pravidehý sběr netříděnéhokomunálrrího odpadu bude prováděn v dohodnuých
svozoÚch dnech a časovýchintervďech (v zinním období lx ý<lně' jinak |X za dya
ýdny). Každá přÍpadnázměna bude oprávněnouosobou oznrámenaminimrílněl měsíc
před realizacízměny.
3. PÍovádětodvoz separovaného
odpadudle požadavků
a smluvníchujednánís obcí.
4. zajišťovatčistofu v místěvyprazdňovanýchnádob bezpÍostředněpo svozu, 1i. po jejich
vypÍázdnění.
5. Zajišťovatuloženíodpadolých nádob na původníčismluvnímistanami dohodnutémísto.
6. V případě neuskuteěněnísvozu vlivem nepředvídatelnýchokolností' oprávněná osob
zajistínábradnísvoz do konce příslušného
svozovéhodne.

Čt.
o

Kontro|níčinnost
Dohled nad pŤovozemsystémushronažďovríní,
sběru,přepraw' ťíděnív}.užívání
a
odstraňováníkomunálníchodpadůprovádíkonaolníýbor obce Vinařice.

člz

Sankce

Porušením povi.ulostí při nakládání s komunálním bude postihoYáno poďe. zákona
č.200/1990Sb.' o pŤesfupcícb'
ve zněDípozdějšíchpředpisů.

ilt

Zrušovacíustanovení

Touto vyhliáškouse zÍušujeobecně závrrznílyhlrá,škačíslo7200l ze dnel5.12.200l '

Čt.
s

Účinnost

Tato vyhláškanabývá účirmosti
dne: l ' 1'2007

Pet Podubeclcý
starostaobce

Václav SmrŽ
místostarostaobce

