Obec Dobkovice
Obecně

závazná

vyhláška

č. 4/2006,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně
nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo obce Dobkovice se usneslo dne 13.12.2006 vydat v souladu
s ustanovením § 17 odst. 2 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a
ustanovení § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. 1
Základní

ustanovení

1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území
obce Dobkovice.
2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají
na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
ČI. 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 odpadu uvedených v příloze
č. 1 zákona.
2. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání.
3. Nebezpečným odpadem je odpad stanovený v Seznamu nebezpečných odpadů
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona, např.olej,
barva, lepidlo, pryskyřice, galvanické články, zářivky, olověné akumulátory,
materiál obsahující azbest, zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků ...
4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
5. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají
odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ
v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce
odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se
současně stane vlastníkem těchto odpadu.
6. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady
podle zákona nebo podle zvláštních právních předpisu.

ČI. 3
Místa k odkládání komunálních odpadů

1. Pro odkládání

komunálních odpadů se určují tato místa a zařízení:

a) sběrné nádoby u rodinných a obytných domů o objemu 1101, 1201, 6601, 7701
11001 - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění zejména smetí, popel,
saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady,
b) barevné kontejnery u paneláku č.p 93 - 96 a u obchodu potravin č.p. 73 jsou
určeny na tříděný odpad: zelené - na sklo
žluté
- na PET lahve a plasty
Na tříděný odpad jsou dále určeny barevné pytle:
žluté
- na PET láhve, plasty, papír
oranžové - na nápojové kartony.
Sběrná místa pro odvoz pytlu jsou určena u sběrných nádob na komunální
odpad.Termínyodvozu
jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.
c) odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny výhradně k odkládání
drobného odpadu, vznikajícího přímo na veřejném prostranství,
d) sběrný dvůr slouží k ukládání bioodpadu, objemného nebo nezpečného odpadu,
vzniklého činností fyzických osob, které mají trvalý pobyt v obci nebo zde mají
objekt určený k rekreaci.
2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadu jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí
pro nakládání s komunálním odpadem zavedeného v obci. Smlouva musí být
písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

ČI. 4
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad musí být využit nebo odstraněn v souladu se zákonem.
2. Za využití nebo odstraňování
tohoto odpadu zodpovídá vždy osoba, při jejíž
činnosti stavební odpad vznikl a hradí náklady s tím spojené.
3. Od stavebního odpadu je nutno oddělit nebezpečné složky (např. dehtová
lepenka, eternit, azbest...) a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem.
4. Malé množství stavebního odpadu je možno uložit (bez poplatku) do kovového
kontejneru, umístěného ve sběrném dvoře. Malým množstvím se rozumí odpad do
100 kg váhy a 400 I objemu.
Větší množství stavebního odpadu je možno
na základě přechozí dohody
bezplatně uložit v areálu Zemní a dopravni stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobkovice 48.

ČI. 5
Způsob odkládání komunálních odpadů
1. Ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se komunální odpad
shromažďuje, třídí a předává k využití a odstraňování v souladu se stanoveným
systémem.
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2. Komunální
odpady se upravují, využívají nebo odstraňují
pouze v zařízeních,
místech a objektech
k tomu určených,
ve smyslu zákona nebo za podmínek
stanovených zvláštními předpisy.
3. Komunální odpady se ukládají do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně
uzavřít a odpady z nich při manipulaci nevypadávaly.
4. Nádoby určené pro ukládání
komunálních
odpadů lze využít pouze k účelu,
pro které jsou určeny.
5. Nelze odkládat:
a) komunální odpady mimo sběrné nádoby,
b) do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu, žhavý popel,
zeminu, stavební suť, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky,
c) do nádob určených k třídění komunálních odpadů jiné druhy odpadů, než pro
které jsou určeny,
d) do odpadkových
košů na veřejném prostranství komunální odpad z domácností.

ČI. 6
Sankce
Porušování
ustanovení
této obecně
zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

závazné
vyhlášky
bude postihováno
ve znění pozdějších předpisů.

podle

ČI. 7
Zrušovaciustanoveni
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce č.1/2004
s komunálním
odpadem
a stavebním
odpadem
15.12.2005.

ze dne 1512.2004
včetně dodatku

Č.

o nakládání
1 ze dne

ČI. 8
Účinnost
Tato obecně

závazná

vyhláška

nabývá

účinnosti

1.1.2007.
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