Obec Kamenná

Obecně závazná vyhláška 
č. 3 / 2005

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
A STAVEBNÍCH ODPADŮ 

Zastupitelstvo obce Kamenná se na svém zasedání dne 6. ledna 2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
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ODDÍL  I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ          

Článek  1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky.

1.	Obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví pro fyzické osoby systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování (dále jen systém) komunálních odpadů (dále jen KO) a stavebních odpadů (dále jen SO) vznikajících na katastrálním území obce Kamenná a místní části Klementice  (dále jen na území obce). 

2.	Vyhláška určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat KO a SO, který produkují, a určuje místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky KO. 

3.	Příslušným správním orgánem je obec Kamenná.

4.	Vyhláška se vztahuje:
a)	na fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt,
b)	na fyzické osoby mající na území obce stavbu určenou k individuální rekreaci
c)	na fyzické osoby, které se na území obce zdržují a produkují odpad,
d)	na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenu písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem,
e)	na pořadatele kulturních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí. 

Článek  2
Základní pojmy pro účely vyhlášky

1.	Komunální odpad  -  veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Člení se na odpad:
-	separovaný, tříděný –  využitelné složky komunálního odpadu ukládané do specielních sběrných nádob nebo plastových pytlů  (např.papír,textil,plasty,barevné kovy, železný šrot).
-	objemný – má svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných sběrných nádob (popelnic).
-	směsný komunální odpad (SKO)– zbytkový komunální odpad po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, který se ukládá do typizovaných sběrných nádob.
-	nebezpečná složka komunálního odpadu – nebezpečný odpad.


2.	Nebezpečný odpad – odpad uvedený v ”Seznamu nebezpečných odpadů” uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech. Jedná se zejména o:
-	motorové a převodové oleje, 
-	olejové filtry,
-	mazací tuky a jejich obaly,
-	fotochemikálie,
-	pesticidy,
-	zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
-	barvy, lepidla, pryskyřice,
-	nádoby se zbytky barev,
-	kyseliny
-	detergenty, odmašťovací přípravky
-	léky
-	galvanické články elektrické nebo suché
-	akumulátory, baterie
-	zařízení s obsahem chlorfluorovodíku (lednice, mrazničky)
-	televizory, počítačové monitory

3.	Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě, rekonstrukcích a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály a jiné stavební a demoliční odpady). 

4.	Shromažďování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly, sesbírány nebo vykoupeny, do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v nich. Zejména se jedná o:
-	typizované sběrné nádoby
-	výkupny sběrných surovin
-	sběrné dvory apod.

5.	Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené k odložení a shromažďování jednotlivých složek KO do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnice nebo kontejner),která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 60 l do 7000 l. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 5, 7 a 20 m3, pro odkládání zejména objemného odpadu. 

6.	Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování KO. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu, určuje obec po dohodě se svozovou firmou a vlastníkem či správcem nemovitosti. 

7.	Mobilní sběr odpadů –  svoz určených složek KO, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla svozové firmy. 

8.	Mobilní sběr nebezpečného odpadu – sběr zajištěný oprávněnou osobou pověřenou sběrem nebezpečného odpadu v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím speciálního vozidla, mající souhlas příslušných orgánů veřejné správy.

9.	Určená místa pro odkládání a odevzdávání jednotlivých složek KO: 
a)	sběrné dvory - určené místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek KO a jsou přístupné v provozní době a za podmínek stanovených provozním řádem vydaným provozovatelem dvora.
b)	specielní kontejnery již rozmístěné po obci, které slouží pro odložení vytříděných složek. Informace o umístění jednotlivých specielních kontejnerů poskytne výkupny odpadů
c)	lékárny



10.	Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

11.	Svozová firma je oprávněná osoba, mající souhlas příslušného orgánu veřejné správy, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje shromažďování, soustřeďování, sběr,výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování KO vznikajícího na území obce. 

12.	Další pojmy, které nejsou uvedeny v této vyhlášce, jsou upraveny obecnou právní úpravou, především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech).

ODDÍL  II
SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ, SBĚRU A ODSTRAŇOVÁNÍ KO 

Článek  3
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad (dále jen "odpad") se bude třídit na následující složky: 
a)	papír a lepenka, 
b)	sklo, 
c)	plasty (PET-lahve), 
d)	objemný odpad, 
e)	nebezpečné složky komunálního odpadu, 
f)	směsný odpad komunální
g)	odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích, 
h)	kovy.

Článek  4
Místa určená pro odkládání jednotlivých složek KO

1.	Místa určená pro odkládání složek KO jsou: 
a)	speciální sběrné nádoby na tříděný odpad podle Čl. 3., které jsou označeny druhem odpadu jsou v obci umístěny na následujících stanovištích: 
PAPÍR
·	1 kontejner v obci Kamenná za obchodem
·	1 kontejner v obci Klementice na návsi
SKLO
·	1 kontejner v obci Kamenná za obchodem
·	1 kontejner v obci Klementice na návsi
PLASTY
·	1 kontejner v obci Kamenná za obchodem
·	1 kontejner v obci Klementice na návsi
KOVY
·	vyhrazené místo za kulturním domem
SMĚSNÝ ODPAD
mimo
bioodpadu
·	1 kontejner v obci Kamenná za obchodem

b)	typizované sběrné nádoby o objemu 110 l jsou ve vlastnictví fyzických osob,

c)	místa skládek 
·	skládka Petrůvky
·	skládka Vladislav v rekultivaci – po dohodě se správcem skládky zejména stavební odpad

d)	sběrný dvůr Budišov,

e)	sběrny a výkupny odpadů, 

f)	specializované obchody a firmy u zpětného odběru použitých výrobků (pneumatiky, baterie, chladničky, zářivky, minerální oleje apod.)

g)	školy, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu

h)	jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.

2.	Místa určená pro odkládání nebezpečných složek KO jsou: 
a)	Kontejnery umístěné na následujících stanovištích:  
·	2x za rok mobilní svoz – místo pro umístění kontejneru bude vymezováno obcí

b)	sběrný dvůr Budišov,

c)	specializované obchody a firmy u zpětného odběru použitých výrobků (pneumatiky, baterie, chladničky, zářivky, minerální oleje apod.),

d)	sběrny, 

e)	výkupny odpadů, 

f)	lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků, 


Článek  5
Realizace svozu jednotlivých složek KO


1.	Četnost svozu sběrné nádoby určuje svozové firmě obecní úřad, který informace o svozech  průběžně zveřejňuje na úřední desce obecního úřadu (dále jen úřední desce), nebo kdykoli na požádání sdělí. 

2.	Svoz odpadů v obci Kamenná a místních částech je realizován v souladu s následujícím harmonogramem:

a)	perioda svozu sběrných nádob komunálního odpadu o objemu 110 l je na celém zemí obce  1x za 14 dní vždy ve středu. 

b)	nebezpečný odpad bude svážen centrálně v předem stanovený den, který bude oznámen na úřední desce a vyhlášen místním rozhlasem;

c)	případné výjimky ze stanoveného harmonogramu budou vždy zveřejněny na úřední desce a vyhlášeny místním rozhlasem. 

Článek  6
Charakter stanovišť sběrných nádob a důvody odmítnutí jejich vyprázdnění

1.	Sběrné nádoby se umisťují na vyhrazených stanovištích tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování, bez časových ztrát a zvláštních těžkostí, jinak nebudou vyvezeny a toto bude posuzováno jako nezajištění svozu odpadu touto osobou. 

2.	Při určování stanoviště je třeba dodržovat hygienické a estetické zásady a dbát, aby stálá stanoviště: 
a)	byla zpevněná, 
b)	nebyla umístěna na návětrné straně v blízkosti oken bytové zástavby, dětských hřišť, frekventovaných míst, 
c)	pokud jsou umístěna uvnitř domů aby byla větrána, byl k nim bezpečný a dostatečně široký přístup.

3.	Sběrné nádoby umísťovat (stálá stanoviště) nebo přibližovat (přechodná stanoviště) podle místních podmínek v dostupné vzdálenosti od dojezdu svozového vozidla, a to tak, aby sběrné nádoby neohrožovaly bezpečnost silničního provozu a chodců; 

4.	Na přechodném stanovišti sběrné nádoby umísťovat jen na den svozu odpadů, a to tak, aby k nim měla přístup svozová firma provádějící svoz odpadů a umístěním nebyla způsobena dopravní překážka. 

5.	Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejného prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní překážka a znečištěno veřejné prostranství. 

6.	V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad, obec po projednání se svozovou firmou a vlastníkem či správcem nemovitosti písemně určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě, což je tato osoba povinna respektovat, jinak nebude svoz proveden a tato osoba je povinna doložit likvidaci odpadu v souladu s touto vyhláškou a zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

7.	Důvodem pro odmítnutí služby k vyprázdnění sběrné nádoby je: 
a)	omezený pohyb uzávěru (víka) sběrné nádoby znesnadňující její vyprázdnění, 
b)	možnost úniku shromážděného KO ze sběrné nádoby (děravé dno nádoby),
c)	chybějící nebo nepohyblivá kolečka, nefunkční aretace podvozku, chybějící úchopná zařízení, deformace nádoby znesnadňující manipulaci s ní, nefunkční závěsná zařízení chybějící víka,
d)	uložení odpadu, který do nádoby nepatří apod. 

ODDÍL  III
POVINNOSTI  OSOB 

Článek  7
Povinnosti fyzických osob 

1.	Fyzické osoby jsou povinny:
a)	odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, 
b)	komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit do označených sběrných nádob na složky uvedené v čl. 3 a předávat k využití podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou,
c)	zajistit si dostatečný počet funkčních sběrných nádob o objemu 110 l a dbát, aby byly v dobrém technickém stavu, který je jednou z podmínek pro jejich řádné vyprazdňování,
d)	odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky KO a předávat je v určenou provozní dobu do sběrných dvorů a na obcí určená místa. Přitom si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí,
e)	směsný odpad odkládat do určených sběrných nádob,
f)	ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby,
g)	naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával,
h)	odpad ve sběrných nádobách nezhutňovat,
i)	objemný odpad odkládat do označených kontejnerů, a to i ve sběrných dvorech,
j)	neodkládat odpady mimo místa určená pro odkládání odpadů, 
k)	neukládat do sběrných nádob na směsný odpad žhavý popel, látky tekuté, stavební suť, zeminu, odpad ze zeleně, nebezpečné složky komunálního odpadu, uhynulá zvířata apod., 
l)	sběrné nádoby neničit, nepoškozovat, nepolepovat plakáty a nepřemísťovat je z jejich stanovišť,
m)	nevyužívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny, 
n)	dbát o řádný technický stav sběrných nádob. Dobrým technickým stavem je podmíněno vyprazdňování nádob na KO nebo jeho vytříděné složky,
o)	udržovat čistotu v okolí sběrných nádob.

2.	Všechny osoby dle čl.1 odst. 4, které používají služeb sběrných dvorů jsou povinny dodržovat jejich provozní dobu a schválený provozní řád, který je vyvěšený ve sběrném dvoře. 

3.	Fyzické osoby mohou odevzdávat ve sběrném dvoře odpad v množství dle dohody se správcem dvora. 

Článek  8
Povinnosti původců odpadů

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání,  kteří produkují  odpad zařazený  podle Katalogu odpadů jako odpad podobný  komunálnímu,  mohou na základě smlouvy s obcí  využít  systému zavedeného obcí touto vyhláškou.







Článek  9
Povinnosti pořadatelů kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí

Pořadatelé kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umístit a zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad, zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu v souladu se zákonem odpadech, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob. 
ODDÍL  IV
STAVEBNÍ ODPAD 

Článek  10
Nakládání se stavebním odpadem

1.	SO vzniklý při stavební činnosti fyzických osob musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. 

2.	Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí v obci (prašnost, únik odpadu během přepravy apod.), za což odpovídá fyzická osoba, která staveb. odpad produkuje. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku SO, je nutno neprodleně znečištění odstranit.

3.	Původci SO, kteří produkují stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu SO. Netříděný směsný SO je nutno odstranit v souladu s platnými právními předpisy. 

4.	Fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce  mohou předat SO ve sběrných dvorech po dohodě se správcem sběrného dvora a v souladu s limity uvedenými v provozním řádu sběrného dvora. 


ODDÍL  V
POPLATKY ZA PROVOZ SYSTÉMU

Článek  11
Místní poplatek

Obec vybírá místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený samostatnou obecně závaznou vyhláškou.

ODDÍL  VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek  12
Zrušuje se 

1.	Vyhláška č. 1/2002 ze dne 6.12. 2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Kamenná a Klementice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Článek  13
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.


Ladislav  Eichler
místostarosta


Stanislav  Rouš
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:


