Obec DOBROMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška obce číslo 2/2006, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce DOBROMĚŘICE vydává dne 2.2.2006 podle
§ 84 odst. 2 písm. i.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Část první
Obecná ustanovení
ČL. l
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
DOBROMĚŘICE.
2) Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce
trvalé bydliště a které na území obce vlastní stavbu sloužící k individuální
rekreaci a pro všechny osoby, které se na území obce zdržují.
Čl. 2
Obecné povinnosti
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v
příloze č. l k zákonu o odpadech.
2. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když osoba předá movitou věc ,
příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. l k zákonu o
odpadech, kvyužití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předáli ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona

nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle
tohoto zákona 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 odpadů uvedených v příloze č. l k zákonu o
odpadech osoba sama.
3. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze
skupin odpadů, uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji
nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla
vyřazena ne základě zvláštního právního předpisu.
4. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s
odpady podle zákona o odpadech určena. Při tomto nakládání s odpady
nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožována nebo poškozováno životní
prostředí.
Čl. 3
Základní pojmy
l. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
2.Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím
právním předpisu, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Složky komunálního odpadu jsou odpady, které po vytřídění lze odděleně
shromažďovat.
4. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou složky komunálního
odpadu, které jsou zařazeny jako nebezpečné odpady - např. zbytky barev
a spotřební chemie, lepidla, pryskyřice, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací
látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, rtuťové teploměry, rozpouštědla,
zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice, mrazničky), televizory,
počítačové monitory, galvanické články, olověné akumulátory, oleje,léky.
5.Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velký objem
nemůže být odložena do sběrných nádob na směsný odpad.
6. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po
vytřídění papíru, skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu v
odpadu.
Zbytkovým odpadem je i odpad odložený do odpadových košů, umístěných
na veřejných prostranství.

7. Uliční smétáky jsou odpady, shromážděné při čištění veřejného
prostranství.
8. Odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů,
parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví
nebo správě obce, ze zaharad fyzických osob a ze hřbitovů.
9. Sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný v pravidelných intervalech
na určených místech osádkou speciálního vozidla oprávněné osoby.
10. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba, určená k odložení složek odpadu
(tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem od 0,7 do 3,5 m3. Ve
sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromažďovány do doby
svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejnér a odpadkový
koš umístěný na veřejném prostranství.
11. Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady
podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
12. Původce odpadů 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 z činnosti fyzických osob, na než se nevztahují povinnosti
původce, se za původce odpadů považuje obec.

Část druhá
Komunální odpad
Čl. 4
Systém nakládání s komunálním odpadem
1. Komunální odpad se třídí na následující složky :
papír
sklo

plasty
kovy
objemný odpad
směsný odpad
nebezpečný odpad
2. Místa a nádoby určená pro odkládání komunálního odpadu:
a) sběrné nádoby (typizované popelnice, kontejnery, pytle, odpadové koše)
b) kontejnery na sklo, papír a plasty
c) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
3) označení sběrných nádob(druhem, barvou) a místa pro odkládání
odpadů:
a) sběrné nádoby pro vytříděné složky komunálního odpadu
plasty - žluté kontejnery
papír - modré kontejnery
sklo - zelené kontejnery
Nádoby jsou umístěny na těchto místech :
1. v ulici Na Vyhlídce
2. v ulici Pražská - u obchodu samoobsluhy
3. v ulici Středohor - u panelových domů
4. v ulici Nádražní - před sochou sv. Václava
b) sběrné nádoby - kontejnery pro objemný odpad jsou umístěny ve
sběrném
dvoře u hasičské zbrojnice v obci Dobroměřice, slouží k ukládání kovů,
starých oděvů a hadrů, koberců, lin, starého nábytku a opotřebovaných
pneumatik
c) sběr nebezpečných složek komunálního odpadu bude prováděn mobilním
sběrem nejméně 2 krát ročně a slouží k ukládání zbytků barev a spotřební
chemie,lepidel, fotochemikálií, pesticidů, zářivek, rtuťových teploměrů,
rozpouštědel, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků( lednic, mrazniček),
televizorů, počítačových monitorů, galvanických článků, olověných
akumulátorů, olejů. Informace o datu svozu nebezpečného odpadu bude
včas oznámena na úřední desce a obecním rozhlasem.

d) sběrné nádoby (popelnice) pro směsný komunální odpad slouží k
ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, saze, nevratné
obaly z domácností a kuchyňské odpady, místa sběrných nádob určuje
Obecní úřad Dobroměřice.
Četnost svozu pro směsný komunální odpad je l krát týdně.

Čl. 5.
Povinnosti fyzických osob
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a předávat k využití a
odstranění podle stanoveného systému na složky uvedené v čl. 4 odst.1,
pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o dopadech a dalšími
právními předpisy.

Čl. 6
Původci odpadu
Prácnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují
odpad zařazovaný jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě
smlouvy s obcí využívat systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy
výši sjednané ceny za tuto službu.
Část třetí
Úhrada za systém nakládání s komunálním odpadem, sankce

Čl. 7.
Poplatek
Poplatek za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu platí fyzické
osoby na základě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Čl.8.
Sankce
Porušení povinnosti při nákladání s komunálním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů 1).

Část čtvrtá
Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 9.
Kontroní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Obecní úřad
Dobroměřice.
Čl. 10.
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 3/2004, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne : 3. února 2006

........................................
místostarostka obce
Iva Skolilová

.......................................
starosta obce
Jaroslav Fořt

1)zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška byla vyhlášena dne :
Vyhláška byla sejmuta dne :

