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OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STREDOKLUKY
kterou se stanoví systém shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování

komunálních odpadu vznikajících na území obce

(vyhláška o odpadech)
ó.3/2001

Zastupitelstvo obce Sttedokluky se usneslo dne 28.11.2001 vydat v souladu s ustanovením §
10písm.a), §35 a § 84 odst. 2 písm.i) zákona Ó. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. §17 odst. 2) zákona Ó.

185/2001 Sb, o odpadech a o zmene nekterých dalšfch zákonu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

CÁST PRVNí
OBECNÁ USTANOVENi

§ 1
Predmet a pusobnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromaždování, sberu, ptepravy, ttrdení, využiváni a odstranováni
komunálnich odpadu vznikajícich na území obce (dále jen "systém"), povinnosti fyzických osob
bydlících na území obce pti nakládání s komunálním odpadem.

§2
Základní pojmy

Pro úcely této vyhlášky:
(a) Komunální odpad je veškerý odpad vznikajícf na území obce pri cinnosti fyzických osob,

s výjimkou odpadu vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnených
k podnikáni.

(b) Objekt je bytový a rodinný dum, stavba, ve kterém je alespon jeden byt, nebo stavba pro
individuální rekreaci

(c) Svozová spolecnost je oprávnená osoba se kterou uzavtela obec smlouvu na zajištení systému
nebo Jeji subdodavatel.

(d) Smesný odpad je složka komunálního odpadu, které zustávé po vytrídení papiru a lepenky, skla,
plastu, objemného a nebezpecných odpadu z komunálního odpadu. Smesným odpadem je
i odpad odložený do odpadkových košu, umístených na vetejných prostranstvích

(e) Objemný odpad je složka komunélního odpadu, které pro velké rozmery nemuže být odkládána
do sberných nádob na smesný odpad.

(f) Nebezpecný odpad je .odpad uvedený v Seznamu nebezpecných odpadu uvedeném
v provádecím právním ptedpise zákona o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu
a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpecných vlastností uvedených v ptfloze
C. 2 zékona o odpadech. Jedná se o barvy, lepidla, pryskytice, rozpouštedla, kyseliny, hydroxidy,
detergenty, odmaštovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické clánky, zátivky nebo
ostatní odpady s obsanem rtuti, zatlzenl s obsahem chlorfluoruhlovodíku, oleje nebo tuky
(s výjimkou oleju na smaženi).

(g) Okolí sberných nádob je prostor vymezený vzdálenosti 2 m (všemi smery) od sberných nádob.
(h) Ulicní smetky jsou odpady shromáždené pti cištenl vetejných prostranstvf.

(Jí) Odpad ze zelene je odpad ptevážne biologického puvodu z údržby zelene ve vlastnictví nebo ve
správé obce, ze zahrad fyzických osob.

(J) Svoz nebezpecných odpadu je svoz zajištený v pravidelných intervalech na urcených místech
osádkou speciálního vozidla svozové spolecnosti.

(k) Sberná nádoba je typizovaná nádoba urcená k odložení složek odpadu (tzv popelnice nebo
kontejner) Ve sberné nádobe jsou složky odpadu ptechodne shromáždeny do doby svozu
Sbernou nádobou je rovnež velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístený na verejném
prostranství

Uklad. Znak:



(I) Dostatecný objem sberné nádoby na smesný odpad je takový objem sberné nádoby, který pri
dané frekvenci svozu odpadu a pri daném poctu osob užívajfclch objekt umožnuje uložit veškerý
smesný odpad do sberné nádoby, vznikajlcl pri provozu domácnosti v objektu. Doporucený
dostatecný objem je 28 litru na osobu a týden.

CÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNí ODPAD

§3
Trídení odpadu

Komunální odpady (dále jen "odpad") se trldl na následujrcr složky:
a) papír a lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) objemný odpad,
e) nebezpecné odpady,
f) smesný odpad

~ §4
Místa urcená pro odkládání odpadu

(1) Místa urcená pro odkládání odpadu jsou:
sberné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, pro papír a lepenku je to sberné místo pred
budovou školy ve Školské ulici.

(2) Místa urcená pro odkládáni nebezpecných odpadu jsou:
zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajišten svoz nebezpecných odpadu minimálnf frekvenci
2 x rocne

(3) Místa urcená pro odkládáni objemového odpadu jsou:
Sberné nádoby pro objemový odpad pristavované obcí 2 x rocne po dobu 2 - 3 dnu nebo jinou

dobu urcenou obci

Místa k uložení odpadu mohou využívat právnické osoby nebo fyzické osoby oprávnené k podnikáni
pouze pokud uzavreli pfsemnou smlouvu s obcí a tuto smlouvu plní.

§5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:
a) odpad trldit na složky uvedené v § 3,
b) vytrídené sklo a plasty odkládat do oznacených sberných nádob,
c) oddelene shromaždovat, trídit nebezpecné odpady a predávat je v urcenou dobu a na míste

které urci obec. Odpad musí predávat oprávnené osobe a pritom jsou povinny pocínat si tak,
aby nedošlo k ohroženl života a zdraví lidi, zvlrat ci rostlin nebo nedošlo k ohroženi
nebo poškozeni životního prostredí.

d) objemný odpad odkládat do oznacených velkoobjemových kontejneru,
e) smesný odpad odkládat do oznacených sberných nádob,
f) ukládat do sberných nádob pouze složky odpadu, odpovídající oznacenI sberné nádoby; užíváni

sberných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému úcelu je zakázáno,
g) nepoškozovat sberné nádoby,
h) neodkládat žhavý popel do sberných nádob,
i) nespalovat odpad ani jeho složky ve sberných nádobách a na volných plochách obce
j) pocínat si tak, aby svým jednán lm neznemožnily v urcených casech svozu odpadu
k) udržovat nejbližší okoll a stanovište sberných nádob v cistote
I) sberné nádoby plnit tak, aby se daly jejich kryty uzavrít
m) ukládat odpad pouze do sberných nádob



§6
Vlastník objektu

Fyzická nebo právnická osoba, která vlastnI objekt, je jeho správcem nebo má k nemu právo
hospodarení:

a) zajistí prostrednictvím OÚ u svozové spolecnosti dostatecný objem sberných nádob na smesný
odpad,

b) zajistí fyzickým osobám užívajícím objekt pristup ke sberným nádobám,
c) protokolárne prevezme nebo vrátí na výzvu sberné nádoby svozové spolecnosti,
d) udržuje cistotu na stálém stanovišti sberných nádob
e) pristaví sberné nádoby na místo v dobe svozu

§7
Frekvence svozu odpadu

(1) Svoz smesného odpadu zajištuje svozová spolecnost s minimální frekvencí 1x za týden
celorocne.

(2) V prípade, že svozová spolecnost nesplní harmonogram svozu smesného odpadu, je povinna
zajistit náhradní svoz neprodlene, nejpozdeji následující den po nerealizovaném svozu odpadu.

(3) Svoz skla, plastu a objemného odpadu musi být zajišten s dostatecnou frekvencí, aby
nedocházelo k preplneni sberných nádob a ke znecištení okolí sberných nádob nebo
k hygienickým závadám.

(4) Svoz skla se provádí pouze v pondelí až pátek v dobe od 6 do 20 hod.

§9
Svozová spolecnost

(1) Svozová spolecnost:
a) provádí pravidelný svoz odpadu ve všech cástech obce
b) provádí opravu, výmenu nebo doplnení sberných nádob do 10 pracovních dnu po zjištení nebo

oznámeni poškození, odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou,
c) zajistí, aby pri svozu a dalším nakládání nedošlo ke smíchání vytrídených složek odpadu,
d) zajistí, aby pri svozu a preprave složek odpadu nedocházelo k úniku odpadu; v prípade

znecištení pozemní komunikace je svozová spolecnost povinna neprodlene toto znecištení
odstranit,

e) poskytuje sberné nádoby
f) respektuje místo pristavení sberných nádob v dobe svozu odpadu,
g) kontroluje technický stav sberných nádob,
h) zcela vyprázdni sberné nádoby tak, aby nedocházelo ke znecištení prostredí a ke škodám na

majetku,
i) vrací sberné nádoby na místo pristavení naloží do vozidla veškerý odpad, který pri manipulaci

s nádobami znecistí .místo manipulace, vcetne celkového úklidu místa pristaveni sberných
nádob.

(2) Svozová spolecnost provádí svoz nebezpecného odpadu, osobne odebírá nebezpecné odpady od
všech fyzických osob.

§ 10
Využívání nebo odstranování odpadu nebo jeho složek

(1) Vytrídený papír a lepenku, sklo a plasty lze pouze materiálove využívat. Pouze nevyužitelné zbytky
. po dotrídení lze energeticky využívat nebo odstranovat na skládce komunálního odpadu.

(2) Odpad ze zelene se prednostne kompostuje
(3) Smesný a objemný odpad se energetícky využívá ve spalovne komunálního odpadu nebo

odstranuje na skládce komunálního odpadu.
(4) Ulicní smetky se odstranují na skládce komunálního odpadu.



CÁST CTVRTÁ
USTANOVENí PRECHODNÁ A ZÁVERECNÁ

§ 12
Sankce

Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze uložit fyzické osobe pokutu do výše 30 000
Kc.

§ 13
Kontrola dodržování vyhlášky

Ustanovení vyhlášky kontrolují: Pracovníci obecního úradu

§ 14
Zrušovací povinnost

Zrušuje se vyhláška c.3/99
§15

Záverecné ustanovení

Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 2002.
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