OZV obce Dolním Újezd č. 1/2002

OBEC DOLNÍ ÚJEZD
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd č. 1/2002
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Újezd, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Dolní Újezd
Zastupitelstvo obce Dolní Újezd vydává dne 14.2.2002 podle ust. § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) a v souladu s ust.
§ 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky
(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Újezd (dále jen
systém nakládání s komunálním odpadem), včetně systému nakládání se stavebním odpadem
vznikajícím na území obce Dolní Újezd (dále jen systém nakládání se stavebním odpadem).
(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro
a) každou fyzickou osobu, která má v obci Dolní Újezd trvalý pobyt,
b) každou fyzickou osobu, která na území obce Dolní Újezd vlastní stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba,
c) pro všechny původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1) jako odpad
podobný komunálnímu odpadu, pokud na základě písemné smlouvy s obcí Dolní Újezd
využívají systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí Dolní Újezd,
d) každou fyzickou osobu, která se na území obce Dolní Újezd zdržuje.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) odpadem 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. 1 zákona,
b) komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území obce Újezd při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání,
c) nebezpečným odpadem je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona,
d) nakládáním s odpady jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
e) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s
odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností,
f) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady,
g) skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny,
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sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm,
h) skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným
uložením na zemi nebo do země,
i) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo
odstranění,
j) využíváním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
k) materiálovým využitím odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů,
které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k
původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie,
l) odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu,
m) původcem odpadů - 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 Dolní Újezd , které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec Dolní Újezd . Obec Dolní
Újezd se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na
místě k tomu určeném; obec Dolní Újezd se současně stane vlastníkem těchto odpadů,
n) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto
zákona nebo podle zvláštních právních předpisů2) .
Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1) Nakládání s odpady:
A: Shromažďování a třídění
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice), umístěné v den svozu u silnice či místní komunikace - slouží k
ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností,
kuchyňské odpady, apod.
b) kontejnery na tříděný odpad – sklo a plasty, které jsou označeny příslušným druhem
odpadu a barevně rozlišeny. Tyto kontejnery jsou rozmístěny na stanovištích v Dolním Újezdě u
prodejny potravin Jednota a u provozovny fy Drago, s.r.o., ve Skokách na parkovišti před
prodejnou smíšeného zboží a ve Staměřicích u zahrady mateřské školy
d) svozové vozidlo tříděný odpad – železo
e) svozové vozidlo nebo mobilní kontejner na sběr a svoz nebezpečného odpadu – např. na
olověné akumulátory, výbojky, zářivky, monitory, televizní obrazovky, nátěrové hmoty, textilní
materiál znečištěný, lednice, atd.,
f) velkoobjemový kontejner na velkorozměrný komunální odpad (skříně, stoly, postele,
koberce, podlahové krytiny atd.) je přistavován 1x ročně na předem stanovených místech,
g) odpadkové koše v obci
B: Sběr, přeprava, využívání a odstraňování:
a) Netříděný (zbytkový) odpad uložený v popelnicích sváží k odstranění na základě smlouvy s
obcí Dolní Újezd oprávněná osoba. Svoz probíhá pravidelně 1x za 14 dní. Termíny svozu jsou
zveřejněny s dostatečným předstihem na úřední desce obce.
b) Tříděný odpad:
- sklo a plasty sváží a využívá na základě smlouvy s obcí Dolní Újezd oprávněná osoba.
Kontejnery jsou na svých stanovištích trvale přístupné.
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- železo sváží k využití na základě smlouvy s obcí Dolní Újezd oprávněná osoba. Sběr probíhá
jednou za rok. Termín sběru je zveřejněn s dostatečným předstihem na úřední desce obce, a dále
zveřejněn prostřednictvím místního rozhlasu.
c) Nebezpečný odpad sváží a odstraňuje na základě smlouvy s obcí Dolní Újezd oprávněná
osoba. Sběr probíhá pravidelně dvakrát ročně. Termíny sběru jsou zveřejněny s dostatečným
předstihem na úřední desce obce, místním rozhlasem a dalšími informačními materiály.
d) rozměrný odpad sváží a odstraňuje na základě smlouvy s Obcí Dolní Újezd oprávněná
osoba. Sběr probíhá jednou ročně. Termíny přistavení sběrového vozidla je zveřejněn s
dostatečným předstihem na úřední desce obce a místním rozhlasem.
e) odpadkové koše – uložený odpad přemísťují pověření pracovníci obce do popelnic obce,
které jsou následně předávány k odstranění oprávněné osobě, na základě smlouvy s obcí Dolní
Újezd.
(2) Původci odpadu, kteří produkují v obci Dolní Újezd odpad zařazený podle Katalogu odpadů1)
jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k
podnikání, mohou využít systému nakládání s komunálním odpadem stanovený obcí Dolní
Újezd touto obecně závaznou vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Dolní Újezd.
Čl. 4
Systém nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, bude odkládán do
velkoobjemových kontejnerů, které budou po naplnění odvezeny oprávněnou osobou na řízenou
skládku stavebních odpadů. Náklady spojené s likvidací stavebního odpadu hradí fyzická osoba
obci Dolní Újezd. Přistavení velkoobjemových kontejnerů je možno objednat na obecním úřadě.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si zneškodnění (odvoz na řízenou skládku) či využití
(např.recyklace) tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným zákonným způsobem.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob a původců
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému
stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se
zákonem a zvláštními právními předpisy.
(2) Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu obecního úřadu, jak naložily se svým
stavebním odpadem.
(3) Pro původce, kteří se do systému nakládání s komunálním odpadem obce Dolní Újezd
zapojili, platí stejné povinnosti jako pro fyzické osoby, uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
Čl. 6
Kontrolní činnost
Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí
členové zastupitelstva obce Dolní Újezd a další osoby, pověřené starostou obce Dolní Újezd.
Čl. 7
Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle
platných právních předpisů 3).
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Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2002.

...........................................
Zdislava Házová
místostarosta

...............................................
ing. Eduard Rýček
starosta obce

Vyvěšeno dne: 14.2.2002
Sňato dne: ...................................

Seznam odkazů
1) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů(katalog odpadů)
2) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
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