OBEC
_____________________________SVINOŠICE________________________

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007

KTEROU SE STANOVÍ
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením č. 13,
usneslo vydat na základě ustanovení § 17 ods. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) v souladu s ustanovením § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).
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Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Svinošice.

Čl.2
Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob fyzických oprávněných
k podnikání.
2. Nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu, tedy odpady mající jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č.185/2001Sb.o odpadech
( např. plechovky od barev, rozpouštědla, přípravky na ochranu rostlin, baterie, zářivky
atd.)
3. Zbytkový komunální odpad je takový odpad, který zůstane po vytřídění komunálního
odpadu podle systému stanoveného touto vyhláškou.
4. Objemný odpad je takový odpad, který je svým charakterem odpadem komunálním, ale
k jeho sběru nelze použít běžné sběrné nádoby o objemu 110 litrů ( např. pneumatiky,
dřevěné obaly, podlahové krytiny, nábytek, spotřební elektronika atd.).
5. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování,úprava,využívání a odstraňování.
6. Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho
svozu. Jedná se o typizované nádoby o objemu 110 až 1100 l, které splňují technické
parametry podle předpisů (tzv. popelnice a kontejnery) a dále speciální nádoby pro
shromažďování vytříděných složek ( popis nádob).
7. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Místa, ze kterých je prováděn
svoz nebo odvoz komunálního odpadu, určuje po dohodě se svozovou firmou a
vlastníkem či správcem nemovitosti obec.
8. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je sběr zajišťovaný v souladu
s harmonogramem vydaným obcí na určených místech prostřednictvím speciálního
sběrného vozidla.

Čl.3
Třídění komunálního odpadu
Z komunálního odpadu se v obci třídí tyto položky:
a) sklo
b) papír
c) kovový odpad
d) nebezpečný odpad
e) objemný odpad
f) plasty
g) léky, léčebné pomůcky a přípravky
h) zbytkový komunální odpad
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Pro jednotlivé složky tříděné z komunálního odpadu jsou určeny:
a) Sklo se ukládá do označených kontejnerů umístěných na stanovišti kontejnerů u
kulturního domu.
b) Papír se ukládá do označeného kontejneru umístěného na stanovišti kontejnerů u
kulturního domu.
c) Kovový odpad bude odebírán formou svozů 2x ročně, termíny budou vyhlášeny
obvyklým způsobem.
d) Nebezpečný odpad bude odebírán 2x ročně mobilním sběrným svozem, termíny budou
vyhlášeny obvyklým způsobem.
e) Objemný odpad bude možno odložit do kontejneru umístěným na přechodnou dobu na
určeném místě, termíny budou vyhlášeny obvyklým způsobem.
f) Vytříděné plasty neznečistěné škodlivinami se ukládají do označených kontejnerů
umístěných na stanovišti kontejnerů u kulturního domu.
g) Léky, léčebné pomůcky a přípravky lze odevzdat v lékárnách.
h) Zbytkový komunální odpad fyzické osoby ukládají do určených sběrných nádob, které
jsou pravidelně vyváženy. Harmonogram svozu je uveden na vývěskách obecního úřadu.

Čl.4
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

Fyzické osoby jsou povinny:
a) Odpad třídit podle systému zavedeného obcí.
b) Jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat do určených sběrných nádob a míst.
c) Do nádob pro vytříděné složky komunálního odpadu ukládat pouze odpady, pro které jsou
tyto nádoby určené.
Je zakázáno:
a) Ukládat do sběrných nádob pro zbytkový komunální odpad nebezpečné odpady, dále
odpady, které se v obci třídí a ukládají zvlášť, stavební odpad a výkopovou zeminu, trávu,
shrabané listí nebo větve stromů apod.
b) Ukládat do sběrných nádob žhavý popel.
c) Odpady ukládat mimo nádoby a místa pro tyto účely určené.
d) Sběrné nádoby přeplňovat ani zhutňovat odpad v nich uložený.

Čl.5
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů upravuje samostatná vyhláška obce.

Vyhláška kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem
-3-

Čl.6
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecně
závazných právních předpisů (2).

Čl.7
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí orgán obce.

Čl.8
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Svinošice č.02/2004
kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Čl. 9
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti uplynutím patnáctidenní lhůty ode dne jejího vyhlášení.

Ve Svinošicích dne 26. listopadu 2007

…………………….
Vladimíra Antonovičová
místostarosta

……………………….
Josef Hemzal
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 11. 2007
Sejmuto z úřední desky dne: 14. 12.2007
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(1) např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(2) např. zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů.

Vyhláška kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem
-5-

