obecně závazná vyhláška č,.5l20a7 obce Z|atá,
nakládání s komunálním a stavebním odpadem
na územíobce Zlatá

Zastupitelstvo obce Zlatá se usneslo dne 1 6. 5 . 20a7 vydat na základě $ 10 a $ 84 odst. 2, písmene
h} zákonaě.I28l200a Sb.' o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu s ustanovením $ 17
zákonač. 185/2001 Sb.' o odpadech a o změně někteqých dalších zžkon'i, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznol r,yhlášku:

čt. t
Závaznost vyhlášky
Tato oZY stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen ,,systém'o) vznikajících nauzemi obce Zlatá' včetně systému nakládáni
se stavebním odpadem.

cl.2
Zá|<|adní pojmy
1) Základnípojmy dle zákonač. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někteqých dalšíchzákonů

l),

(dálejen zákon):

odpad -každámovitá věc' které se osoba zbavqe nebo má úmysl nebo povinnost
příslušído některé ze skupin odpadů' uvedených v přiloze č. l zákona.l)
a)

se

jí zbavita

- odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím
právnim předpise a jakykoliv jiný odpad rykazqíci jednu nebo více nebezpeěných vlastností
uvedených v příloze č.2 zákona.1)
b) Nebezpečný odpad

c)

Komunální odpad - veškery odpad vznikqicí natlzemí obce při ěinnosti |'zických osob,

výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fuzických osob oprávněných k podnikání.
d)

Nakládání s odpady - je jejich shromažďování' soustředbvání' sběr, ,.ýkup, třídění, přeprava a

doprava, skladování, úprava' vylžívétnia odstraňování.
e)

Využíváníodpadů - činnosti uvedené v příloze ě' 3 zákona|)

f) Shromažďování odpadů _ krátkodobé soustředbvání odpadů do shromažďovacích prostředků
v místě jejich vzniku před dalšímnakládáním s odpady

g) Skladování odpadů - je přechodné umístěníodpadů, které byly soustředěny (shromážděny'
sesbírány' lykoupeny) do zařízeni k tomu určeného

h) odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č,. 4 zákonazákonal)
2) Pojmy pro účelytéto vyhlášky:
a)

Místa určená k odkládání komunálního odpadu

:

-stanoviště nádob na zbytkový komunální odpad vybavená sběrnými nádobami IIO
-

l, z40l

plastové pytle s logem svozové firmy ve výjimečných případech

-kontejnery na separovaný odpad.

-mobilní sběrná místa - místa, na které budou v pravidelných intervalech přistavovány nádoby a
dozorovaně budou vybírány vyříděné složky komunálního odpadu
b) obyvatel obce - taková

ýzická osoba, která na ilzemi obce užívábý. nemovitost ěi

rekreačníobjekt, nebo se zdržqe nailzemi obce, a při jejiž ěinnosti vznlká odpad

I

zákonč. 185/2001 Sb'' o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších

předpisů

c) Domácnost - tvoří fuzické osoby, které spolu trvale Žiji a spoleěně utrazýi náklady na své
potřeby.2)

objekt - byový a rodinný dům' nemovitost, stavba, ve které je alespoň jeden by nebo stavba pro
individuální rekreaci' kde vzniká komunální odpad

d)

e) Správce objektu - fuzická nebo právnická osoba, která vlastní budow ěi nemovitost (dále jen
kde vzniká odpad, je jejím správcem nebo má k objektu právo hospodďení, má objekt v

',objekť'),
nájmu.

f) Dostatečný objem nádob na zbytkový komunální odpad _
k

jejich přeplňování

g)

takoý

objem nádob, aby nedocházelo

.

Zbytkový komunální odpad - odpad, ktery zbude po výřídění jednotliqých vy.užitelných složek

dle systému třídění obce a oddělení nebezpečných složek komunálního odpadu.

h) Velkoobjemový odpad - taková složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům'

případně hmotnosti, nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob, používanýchpři periodickém
svozu (např. vyřazené pračky, kamna a plynové sporáky, vyřazený nábýek atd.).
ch) Svozce

_

oprávněná osoba dle zákona

1)

provádějící svoz komunálního odpadu na územíobce.

i) Stavební odpad -je odpad takto uvedený v Katalogu odpadů.

čt. s
Všeobecné a základní povinnosti

l) Každý je povinen předcházet vmiku odpadů, omezovat jejich množstvía nebezpečnévlastnosti,
odpady třídit, odděleně shromaždbvat, a odpad předávat k využitía meškodňovaní podle systému
stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad nevyržije v souladu se zákonem .
2) odpady, j ejichžvzniku nelze zabránit, musí bývyužity nebo odstraněny způsobem' kteý'
neohrožuje lidské zdraví a životni prostředí. Každý má povinnost v mezích daných zákonem" zajistit
přednostně ryrržitíodpadů před jejich odstraněním.

3) S odpady lze nakládatpouze způsobem stanoveným zákoneml) a v předpisech souvisejících.

2}3)

čl.l
Systém třídění a sběru vytříděných složek komunálního odpadu
1)

obyvatelé obce jsou povinni veškeqý odpad, vzn1kajíci při jejich činnosti třídit v souladu se

systémem.
2) Tříděním odpadu se rozumí oddělení nebezpeěných odpadů a odpadů, které je
a

to v rozsahu umoárěném

3)

možno dále qužit,

,,Systémem".

Výříděné složky odkládají obyvatelé obce pouze na následujících místech k tomu urěených:

a) Kontejnery na Separovaný odpad umístěné v

obýné zástavbě,

t5rto budou označenédle

složky

odpadu, pro kteroujsou urěeny'
b)

Mobilní sběrná místa

4) Místo k odkládání odpadu uvedené pod bodem 3) b) bude oznaěeno vývěskou' na kÍerébude
uvedena doba a sortiment vybíraných odpadů. Termín a umístěnímobilních sběmých míst a vybíraný

sortiment bude oběanům oznámen způsobem v místě obvyklým.

.$]

Není dovoleno

a) likvidovat $rto odpady v rozporu se zákoneml) a předpisy souvisejícími

2I3)

b) ukládat ty složky komunálního odpadu, které je možno vytřídit a odevzdat na místech k

tomu urěených ,,systémem" do nádob na zbýkoý komunální odpad.

2

3

zákon č,' 4ol1946 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů

např. zákoně.2011966 Sb., o péčiazdravi lidu' ve znění pozdějšíchpředpisů, zákon č.309/1991
Sb., o ochrarrě ovzdušípřed znečišt'ujícímilátkami' ve'znění pozdějšíchpředpisů

ct.5
Systém shromažďování a svozu zbytkového komunálního odpadu
1)

a) objekty budou lybaveny dostatečným počtem sběrných nádob na zbytkový komunální odpad
b) Naplněná nádoba bude ke

.

svozu vystavována na veřejné prostranství.

c) Svoz zbýkového komunálního odpadu bude prováděn dle svozového kalendáře, vždy v termínu
určenémpro danou svozovou oblast.
2) objekty budou vybaveny takoqým typem sběrných nádob' kter,ý schválí obecní úřad.

ct.6
Původci produkující odpad podobný komunálnímu
(

fyzické osoby oprávněné k podnilcíní,právnické osoby)

1) Původci nebo oprávněné osoby, kteří produkují

odpad zaŤazený podle Katalogu odpadů

jako odpad komunální, se mohou nazákladě písemné smlouvy s obcí napojit na systém
stanovený obcí'
2) Původci nebo oprávněné osoby, které produkují odpad zaŤazený jako komunální a kteří se na
základě písemné smlouvy napojili na systém, platí cenu dohodnutou v této smlouvě.

ct.7
Povinnosti sziclcých osob
1) odpad třídit a odkládat na místa k tomu určená v souladu Se ,,Systémem".

2) Do kontejnerů na tříděný odpad ukládat pouze

takoý

odpad' pro kteý jsou tyto určeny.

čt' s
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad vzniklý při stavební ěinnosti $,zichých osob, ýzických osob oprávněných k
podnikání nebo právnic[ých osob na územi obce likvidují tyto osoby samy nebo po dohodě s
oprávněnou osobou na řízenou skládku.

2)YyváŽení stavebního odpadu je nutno realizovat bezodkladně v souladu s příslušnými hygienicsými
a bezpečnostními zákony tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému vlivu na prostředí v obci.

cl.9
Nakládání s bioodpadem ze zahrad fyzických osob
Biologic!ý odpad ze zabrad jsou povinni uŽivatelé pozemku v maximální možnémíře zkompostovat,
a to na vlastním nebo pronajatém pozemku tak, aby nezatěžovali obyvatele okolních nemovitostí.

cl.

10

Sankce
Porušenípovinností uloŽených touto vyh|áškou se postihuje v souladu s platnými právními předpisy
1),4)

a

zákon č.20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

čl rr
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním

s

komunálním odpadem podle této vyhlášky provádí obecní úřad

čt.lz
Účinnost
Tato obecně závazná lyhláška nabyvá úěinnosti dnem vyhlášení.
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