Obec Bolehošť

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 / 2011
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bolehošť
Zastupitelstvo obce Bolehošť se na svém zasedání dne 10. 11. 2011 usnesením č. 4/11/2011 usneslo vydat
na základě § 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“), 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, (dále jen „zákon o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepra1
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bolehošť.

2)

Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na
území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vyhláška neupravuje nakládání s odpady, vznikajícími v důsledku podnikatelské činnosti, na něž se vztahuje § 16 zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech, ve znění dalších předpisů.
Čl. 2
Povinnosti

1)

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, nebezpečné vlastnosti a v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných
zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.

2)

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o
odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se
stejně nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech
k němu stanoveno jinak.

3)

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
(právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné
smlouvy s obcí.
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Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
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Čl. 3
Vznik odpadu
1)

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a pří2
sluší do některé ze skupin odpadů.

2)

Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů, k využití nebo odstranění nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů
bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i
tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin osoba sama.
Čl. 4
Třídění odpadu
Komunální odpad se třídí na:
a)

tříděný odpad:
i)

papír

- ANO - noviny, časopisy, letáky, knihy, obalový materiál apod,
- NE

ii)

nápojové kartony

iii) sklo čiré

- tetrapaky a obaly od mlékam džusů apod,
- ANO - čiré tabulové sklo, lahve bez kovových částí,
- NE

iv) sklo barevné

- zrcadla, autoskla, zbarvené sklo …,

- ANO - lahve bez kovových částí …,
- NE

v) plast

- mastné a voskované papíry,

- zrcadla, autoskla …,

- ANO - PE pytle a obaly, PET lahve, kelímky, polystyren …,
- NE - znečištěné nádoby od chemických látek, rozpouštědel a
barev, gumové věci, elektrospotřebiče …,

vi) kov

- ANO - plechovky, nádoby od sprejů, zátky, malé kovové díly
z přístrojů v domácnosti …,
- NE – plechovky od barev a se zbytky chemických látek nebo
rozpouštědel …

vii) bioodpad

- ANO - odpad rostlinného původu (tráva, kompost, drobná stromová a keřová zeleň, ovoce, zelenina …)
- NE

– větve stromů, výrobky ze dřeva apod.

b)

objemný odpad (matrace, nábytek, koberce, lina …),

c)

nebezpečné složky komunálního odpadu je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (např. odpadní motorové,
převodové a mazací oleje, odpady z kapalných paliv, baterie a akumulátory, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť, kyseliny, rozpouštědla, barvy, léky, další chemické látky …),

d)

dřevitý odpad jsou větve stromů, výrobky ze dřeva apod.

e)

stavební odpad, případně demoliční odpad není odpadem komunálním (cihly, beton, omítka,
střešní tašky, obklady…),

f)

směsný odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je
uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání (papír, sklo, plasty, kovy, textil, baterie,
biologicky rozložitelný odpad, uliční smetky…). Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d).
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Čl. 5
Shromažďování tříděného odpadu
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)

Zvláštní sběrné nádoby (uvedené v Čl. 4, písm. a), bod i), ii), iii), iv), v), vi)) jsou umístěny na trvalých
stanovištích uvedených níže v tabulce a dále v nákresu v příloze č. 1, této vyhlášky:
Počet nádob podle druhu odpadu
Umístění
PLAST
Bolehošťská Lhota
– u požární zbrojnice
Bolehošťská Lhota
– u Šimerdů
Bolehošť
– před školou
Bolehošť – Solnická
– u rybníku Baba
Bolehošť
– u prodejny Novák
Bolehošť
– u prodejny Kubánek
Bolehošť
– bytovky
Bolehošť – Kouty
– řadovka
Lipiny
- náves

SKLO

SKLO

čiré

barevné

PAPÍR

KOV

B

1

1*

1

-

-

A

1

1*

1

1

1*

A

1

1*

1

1

1*

A

1

1*

1

1*

1*

A

1

1

1

1

1*

A

1

1

1

1

1

C

1

-

-

-

-

A

1

1*

1

1*

1*

A

1

1*

1

1

1

9

2/8*

8

5 / 7*

2 / 7*

POČET CELKEM – 26 / 39*
Poznámka:

*… označené položky budou průběžně doplňovány
3)

Zvláštní sběrné nádoby uvedeny v odst. 2) jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)

PAPÍR – barva modrá

b)

PLAST – barva žlutá

c)

SKLO BAREVNÉ – barva zelená

d)

SKLO ČIRÉ – barva bílá

e)

KOV – barva hnědá (nebo popelnice označené hnědým nápisem „KOV“)

f)

NÁPOJOVÉ KARTONY – PE pytle – barva oranžová (k dispozici zdarma na obecním úřadu nebo
v místních obchodech potravin)

4)

Sběr bioodpadu (viz Čl. 4, písm. a), bod vii)) probíhá ukládáním do zvláštního kontajneru. Místo a čas
sběru je vyhlášen předem a to obvyklým způsobem v daném místě (rozhlas, letáky, úřední deska
apod.)

5)

Sběr a svoz tříděného odpadu je zajišťován firmou pověřenou svozem a likvidací těchto odpadů a to
dle ročního období a využitelsnosti sběrných nádob (1x – 4x měsíčně).
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Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován podle materiálu odpadu:
a)

dřevitý materiál (větve, piliny, nábytek, apod. lze shromažďovat v době od 1. 11. do 30. 4. kalendářního roku na vyhrazené místo v Lipinách u hřiště,

b)

mobilní sběr starého železa – místní dobrovolný spolek oznámí alespoň 1x ročně termín sběru
starého železa, které občané dopraví na ohlášené místo nebo jej připraví před své domy (zveřjnění probíhá obecním rozhlasem, letáky, informace na webových stránkách obce) a následně
předá k odborné likvidaci,

c)

středně velký odpad (umyvadla, toaletní mísy, zrcadla, autoskla apod.) lze po vyhlášení obecním
úřadem (rozhlas, letáky, úřední deska apod.) uložit do připraveného kontajneru (min. 4x ročně).

d)

ostatní materiál (koberce, matrace, lina, nábytek, apod) je možno uložit na skládku společnosti
ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí.
Čl. 7
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
3

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován mobilním zařízení firmy pověřené
svozem a likvidací těchto odpadů. Sběr nebezpečného odpadu je prováděn dvakrát ročně zastávkovým způsobem na obvyklých stanovištích v obci, zveřejněných předem místně obvyklým způsobem (letáky do domácností, místní rozhlas, apod),
Čl. 8
Sběr a svoz bioodpadu
Bioodpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem, např. kompostováním u domu,
předáním do kompostárny nebo uložením do sběrné nádoby (viz Čl. 5., odst. 4))
Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad není odpadem komunálním a lze ho použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

2)

Pro odložení stavebního odpadu je možné:
a)

objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu (objednávky přijímá obecní
úřad),

b)

využít vlastní dopravu a odpad zlikvidovat na skládce k tomu určené na vlastní náklady.
Čl. 10
Shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsoutypizované sběrné nádoby:
a)

sběrné nádoby (popelnice) o objemu 110l, 120l, 240l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)

svozové pytle – plastové modré barvy, zakoupené na obecním úřadu a označené kontrolní
známkou, které jsou určeny pouze jako doplněk v případě ojedinělého sběru odpadů.
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2)

Za sběrnou nádobu se nepovažují veřejné odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Čl. 11
Sankce

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 12
Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
1)

Cenu za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu platí fyzické osoby na základě Obecně závazné vyhlášky obce Bolehošť o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2)

Původci (fyzické či právnické osoby), kteří využívají systému obce, platí cenu sjednanou v uzavřené
písemné smlouvě.
Čl. 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.6/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolehošť, ze dne 13. 11. 2008.
Čl. 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

……………………………………
Drahomíra Záleská

…………………………………….
Petr Kubíček

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne

………………………………

Sejmuto z úřední desky dne

………………………………
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PŘÍLOHA č.1
nákres rozmístění sběrných nádob na tříděný odpad
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