Obec Stožec
Obecne závazná vyhláška c. 2/2007
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Stožec na svém jednání dne 3. dubna 2007 vydalo na základe ustanovení §
17 odst. 2 zákona C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení
pozdejších predpisu, v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona c. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

CI. 1
Predmet a pusobnost vyhlášky
Tato obecne závazná vyhláška stanovuje systém shromaždování, sberu, prepravy, trídení,
využívání a odstranování komunálních odpadu vznikajících na území obce, vcetne nakládání
s odpadem stavebním. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce,
na než se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti puvodce (dále jen "fyzická osoba").

CI. 2
Systém nakládání s odpadem
1) Fyzické osoby jsou podle zákona o odpadech povinny komunální odpad oddelene
shromaždovat, trídit a predávat k využití a odstranování podle systému stanoveného obcí,
pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními predpisy.
2) Puvodci odpadu, kterí produkují odpad zarazený podle Katalogu odpadu jako odpad podobný
komunálnímu z cinnosti právnických osob a fyzických osob oprávnených k podnikání, mohou
na základe smlouvy s obcí, využívat systému zavedený obcí pro nakládání s komunálním
odpadem. Smlouva je vždy písemná a obsahuje výši sjednané ceny za tuto službu.I)
3) Pro shromaždování a trídení komunálm'ho odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto
sberné nádoby a zarízení:
a) sberné nádoby (popelnice 110 1, kontejnery 1100 1), které slouží k ukládání zbytkového
smesného odpadu po vytrídení (tj. napr. smetí, popel, saze, kuchynské odpady, apod.);
b) kontejnery na trídený odpad (1100 1a 1300 1)- papír, bílé sklo, barevné sklo, plasty;

1)

§ 17 odst. 6 Zákona c. 106/2005 Sb., o úplném znení Zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znení pozdejších predpisu a novel.
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c) mobilní kontejnery na svoz nebezpecných odpadu vytrídených z komunálm'ho odpadu (napr.
olejové filtry, olovené akumulátory, výbojky, zárivky, znecištené textilie, staré náterové
hmoty, znecištený obalový materiál, odpadní oleje, monoclánky, televizory, lednice,
elektrospotrebice apod.), které budou v prubehu roku dle potreby (minimálne 2x rocne)
pristavovány na predem urcených místech;
d) velkoobjemový odpad je možné odkládat do rozmerove vhodných velkoobjemových nádob
urcených obecním úradem pro objemný odpad, které budou pristaveny dle potreby
(minimálne 2x rocne) na predem urcených místech;
e) Zbytkový komunální odpad i trídený odpad lze také ukládat do sberných pytlu svozové
spolecnosti, barevne rozlišených pro zbytkový komunální odpad i pro jednotlivé druhy
trídených odpadu. Tyto pytle se odkládají na s1anovište stálých sberných nádob vždy v den
svozu tohoto odpadu. Pytle se odkládají tak, aby nezpusobovaly hygienické závady,
neohrožovaly nebo neomezovaly bezpecnost silnicního provozu ani neohrožovaly nebo
neomezovaly pohyb a bezpecnost chodcu.
4) Do nádob uvedených v odst. 3) nemohou být ukládány jiné odpady než ty, pro které jsou tyto
nádoby urceny. Odpady nemohou být ukládány ani mimo ~cené nádoby.
5) Zemina a stavební a výkopový materiál budou ukládány na náklady fyzické nebo právnické
osoby, pri jejíž cinnosti tento odpad vznikl, na místo urcené obecním úradem. Tím se
nevylucuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na rízenou skládku vlastními
prostredky nebo jiným zpusobem.
6) Zbytkový komunální odpad je odvážen každý sudý týden ve ctvrtek.

CI. 3
Sankce
Porušení této obecne závazné vyhlášky lze postihovat podle obecne závazných právních
predpisu2)

CI. 4
Kontrolní cinnost
Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí obecní úrad.

2) Zákon c. 106/2005 Sb., o úplném znení zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znení pozdejších predpisu a novel a
Zákon c. 334/2002 Sb., úplné znení Zákona c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu a novel.
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CI. 5
1) Zrušuje se obecne závazná vyhláška c. 1/2003 ze dne 10. brezna 2003, o nakládání
s komunálním a se stavebním odpadem.
2) Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dne 19. dubna 2007
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Vyvešeno na úrední desce dne: 4. dubna 2007

Sejmuto z úrední desky dne: 19. dubna 2007
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