OBEC KUNŽAK
Obecně závazná vyhláška č.1/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kunžak a o
nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne29.11.2007 usneslo vydat na základě §
17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 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 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1)

(2)

(3)

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně nakládání
s odpadem stavebním.
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území obce a
produkují zde komunální odpad, pokud se na ně podle zákona o odpadech nevztahují
povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad
zařazený dle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou využít systém
sběru a zneškodňování odpadů, stanovený obcí, pouze uzavřou-li o tom s obcí písemnou
dohodu, ve které bude stanovena výše sjednané ceny za tuto službu. Po podpisu
smlouvy a úhradě smluvní ceny obdrží roční paušální známku na své sběrné nádoby.
Čl. 2
Systém třídění komunálního odpadu

(1) Komunálním odpadem se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající
na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad
v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů), s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 1
(2)

1

Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
a) sklo
b) PET láhve, plasty, nápojový karton
c) velkoobjemový komunální odpad
d) kovové složky komunálního odpadu
e) nebezpečné složky komunálního odpadu
f)
směsný – zbytkový odpad

§ 4 písm. b) zákona o odpadech

Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o
odpadech a zvláštními právními předpisy.2
(2) Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 2 odst. 2 této
vyhlášky se ukládají na těchto místech:
a)

Sklo je ukládáno do zvláštních kontejnerů kovových a kontejnerů zelené barvy,
které jsou umístěny ve všech místních částech obce. Kontejnery jsou označeny
druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Sklo možno odkládat též ve
sběrném dvoře.

b)

PET lahve,plasty, nápojový karton jsou ukládány do zvláštních kontejnerů žluté
barvy, které jsou umístěny ve všech místních částech obce Kontejnery jsou
označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Před uložením se
objem minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím. PET lahve možno odkládat též
ve sběrném dvoře.

c)

papír - vložit do zvláštních kontejnerů modré barvy , rozmístěných na
stanovištích v obci, případně do sběrného dvora

d)

Velkoobjemový komunální odpad – (vyřazené skříně, gauče, matrace, postele,
stoly, lavice apod.) se odkládá do sběrného dvora

e)

Kovové složky komunálního odpadu (sporáky apod.) se předávají k likvidaci 1 x
ročně v určených svozových dnech. Termíny svozu budou včas zveřejněny.

f)

Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. olejové filtry, pesticidy, olověné
akumulátory, galvanické články, baterie, výbojky, zářivky, chemikálie, zbytky
barev a ředidel apod.) se odkládají ve sběrném dvoře

g)

Směsný - zbytkový odpad (smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, tuhé
kuchyňské odpady apod.) se ukládá do typizovaných sběrných nádob „Popelnic“,
případně typizovaných pytlů.

h)

nepotřebné léky a jejich zbytky se odevzdávají v lékárně v Kunžaku

i)

odpadkové koše- pouze na směsný odpad, vznikající při pobytu fyzické osoby
na veřejném prostranství.

(3) Do nádob a na místa určená v čl. 3 v odst. 2 této vyhlášky nemohou být ukládány jiné
složky komunálního odpadu, než pro které jsou určeny.
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§ 17 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob popř. právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, se ukládá, na náklady těchto osob, na místo určené
obecním úřadem. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a uložení tohoto odpadu
v souladu se zákonem o odpadech na místa k tomuto účelu určená vlastními prostředky nebo
jiným způsobem.
Čl. 5
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních
předpisů3.
Čl. 6
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí Obecní úřad Kunžak.

Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Touto Vyhláškou se ruší Vyhláška č. 1/2001 Obce Kunžak o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem.
Čl. 8.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008

……………………………….
Ing. Vladimír Šamal
místostarosta

...…………………………
Jaroslav Čapek
starosta

Vyvěšeno dne 30.11.2007
Sejmuto dne ………………
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zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

