Obec Lichoceves, OZV č. 1/2015

OBEC LICHOCEVES
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Lichoceves se usnesením ze svého 7. zasedání dne 9. června 2015
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Lichoceves, včetně nakládání se stavebním odpadem1 (dále jen „systém“).

(2)

V souladu s touto vyhláškou jsou fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému
povinni komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat
odděleně na místa k tomu určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují
jiným způsobem stanoveným zákonem o odpadech.2

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1)

Komunální odpad se třídí na složky:3
a) Papír;
b) Plasty včetně PET lahví;
c) Sklo;
d) Kovy;
e) Kartonové odpady;
f) Oděvy;
g) Biologické odpady rostlinného původu;
h) Nebezpečné odpady;

1

Komunálním odpadem se dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající
na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce č.
381/2001 Sb., kterou se stanoví 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). Komunálním odpadem naproti tomu není odpad vzniklý u
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
2
Viz § 17 odst. 5 zákona o odpadech.
3
Typové příklady druhů odpadu viz příloha č. 1.
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i)
j)
(2)

Objemný odpad;
Směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

(2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) v místní části Lichoceves při okraji ulice směrem k obecnímu úřadu (pozemek parc.
č. 147/1);
b)
v místní části Noutonice na pozemku za obchodem (pozemek parc. č. st. 14);
c)
pro biologické odpady před jižní zdí hřbitova v Noutonicích.

(3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír (modrá barva);
b) Plasty, PET lahve (žlutá barva);
c) Sklo (zelená barva);
d) Kovy (šedá barva);
e) Kartonové odpady (oranžová barva);
f)
Oděvy (modrá barva);
g) Biologické odpady rostlinného původu (hnědá barva);

(4)

Oddělené soustřeďování biologických odpadům rostlinného původu probíhá v období
od 1. dubna do 31. října kalendářního roku4.

(5)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu5 je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední
desce obecního úřadu a internetových stránkách obce.

(2)

Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 5.

4

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů.
5
Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 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
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Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
(1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

(2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jedenkrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do velkoobjemových kontejnerů
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního
úřadu a internetových stránkách obce.

(3)

Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
(1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a)
typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu;
b)
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

(2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

(3)

Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému mají povinnost:
a)
zajistit si pro shromažďování odpadu sběrné nádoby stanoveného typu
o dostatečném objemu;
b)
plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával;
c)
přistavit sběrné nádoby v určený den na místa, kde shromážděný odpad ze sběrných
nádob převezme oprávněná osoba.6

(4)

Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému mají zakázáno:
a)
v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat;
b)
odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
nádoby určeny.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
(1)

6

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

Na základě smlouvy s obcí Lichoceves společnost REGIOS a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy.
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(2)

Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.7

(3)

Náklady vzniklé v souvislosti s nakládáním se stavebním odpadem nese osoba, která je
vlastníkem nebo původcem tohoto stavebního odpadu.

Čl. 8
Sankce
Sankce za odkládání odpadků a odpadů mimo vyhrazená místa, znečištění veřejného
prostranství (např. stanovišť sběrných nádob) a neoprávněně založené skládky řeší zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.8

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Přechodná a zrušovací ustanovení
(1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2007,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lichoceves,
ze dne 28. prosince 2007.

(2)

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadních obecně závazných vyhlášek.

Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jana Muchová
starostka
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyhlášeno dle § 12 odst. 1 zákona o obcích:
Sejmuto z úřední desky dne:
Účinnost:

Radovan Koritenský
místostarosta
20.7.2015
21.7.2015
5.8.2015
4.8.2015

7

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo
k výkupu určeného druhu odpadu.
8

Viz např. § 47 odst. 1 písm. d), h), i) ve spojení s § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění: za přestupek znečištění veřejného prostranství lze uložit pokutu do 20 000 Kč, za
přestupek odložení odpadků a odpadů mimo vyhrazená místa, neoprávněné založení skládky či
poškození nebo neoprávněně zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně
prospěšného zařízení lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
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Příloha č. 1

TYPOVÉ PŘÍKLADY DRUHŮ ODPADU A VÝTAH Z KATALOGU ODPADU
(vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.)

PAPÍR
Například noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, papírové obaly
od potravin a spotřebního zboží, sáčky, lepenka a krabice. Z časopisů a dokumentů není třeba
odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny pomocí magnetu. Nevadí
ani obálky s fóliovým okénkem.
Do „papíru“ nepatří: mastný, voskový a uhlový papír, papírové kapesníky, dětské pleny a
hygienické potřeby.
Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.

PLASTY VČETNĚ PET LAHVÍ
Například sešlápnuté PET lahve od nápojů, fólie, sáčky, plastové tašky, kelímky a krabičky od
potravin, obaly z plastu a polystyrenu od potravin a spotřebního zboží, obaly od CD disků.
Z lahví není třeba strhávat etikety a vymývat např. kelímky od jogurtů (stačí důkladně
vyškrabat).
Do “plastů“ nepatří: výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum, které jsou značené
číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku), nádoby od různých barev, motorových olejů,
chemikálií (ty patří do nebezpečného odpadu).
Obaly z plastu jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE ,
HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.

SKLO
Například čisté tabulové a obalové sklo (např. lahve a zavařovací sklenice) bez kovových a
plastových víček, skleněné nádoby. Není vhodné sklo rozbíjet, neboť to zhoršuje možnost
ručního dotřídění.
Do “skla“ nepatří: porcelán a keramika, víčka, autoskla, zrcadla, drátěná, zlacená a pokovená
skla, nádoby od různých chemikálií (ty patří do nebezpečného odpadu).
Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70, 71, 72 a zkratkou GL.

KOVY
Například nápojové plechovky, vymyté plechovky od potravin a krmiva pro domácí zvířata, víčka
(např. zavařovací a od jogurtů), kovové nádobí, nádoby od kosmetiky, drobné hliníkové,
železné a kovové předměty.
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KARTONOVÉ ODPADY
Například obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína. Obaly je třeba
vymýt a smáčknout.
Nápojové kartony jsou značené recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 81, 84 a zkratkou C/PAP.

ODĚVY
Čisté použité oblečení a obuv vložené do igelitového pytle.
Do “oděvů“ nepatří: vlhké a špinavé ošacení.
BIOLOGICKÉ ODPADY ROSTLINNÉHO PŮVODU
Například odpady ze zahrad - posekaná tráva, seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze
zeleniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, dřevo, kuchyňské
odpady rostlinného původu a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
Do “bia“ nepatří: potraviny, kuchyňské zbytky, biologické odpady živočišného původu, dětské
pleny a hygienické potřeby.
NEBEZPEČNÉ ODPADY (úplný seznam je uveden v příloze č. 2 vyhlášky)
Například rozpouštědla, kyseliny, zásady a louhy (např. hydroxid vápenatý, amonný, sodný),
baterie a akumulátory, léky, nepoužitelná cytostatika, anorganické, organické a laboratorní
chemikálie a jejich směsi, odpady z léčení nebo prevence nemocí zvířat, odpad ze zábavní
pyrotechniky, upotřebené katalyzátory, oxidační činidla (např. peroxid vodíku), stavební a
demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály, podlahoviny na bázi pryskyřic,
kondenzátory), zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, arsen, azbest, olovo, halogeny, silikony,
pesticidy, herbicidy, uhlí z výroby chlóru, odpadní saze ze spalování, promývací kapaliny, filtry
(např. olejové), skelný prach (např. TV a monitory), mořidla, vosky, tuky, oleje (např. motorové,
převodové, izolační, teplonosné, topné, disperzní, kalafunový), ropné látky, dehty, motorový
benzín, brzdové destičky a kapaliny, nemrznoucí kapaliny, asfaltové směsi, odstraňovače barev
nebo laků, bělicí roztoky, fotochemikálie, fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie,
organická rozpouštědla, chladicí a hnací média, rozprašovače pěn a aerosolů, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, transformátory a
kondenzátory, roztoky a oxidy kovů (např. obsahující kyanidy a těžké kovy), vyřazená zařízení
obsahující hydrochlorofluorouhlovodíky (tzv. tvrdé freony - např. lednice), atd.
OBJEMNÝ ODPAD
Například nábytek, matrace, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektrotechniku, drobný stavební odpad.
Do “objemného“ nepatří: odpady z materiálů, které patří do tříděného odpadu, elektroodpad,
stavební a nebezpečný odpad, pneumatiky, biologické odpady.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění tříděného odpadu.
Do “směsného“ nepatří: odpady z materiálů, které patří do tříděného odpadu, elektroodpad,
stavební a nebezpečný odpad, pneumatiky, biologické odpady.
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