Vyhláška
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem v obci

Újezdec
Zastupitelstvo obce Újezdec se usneslo podle §84 odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, dne 28.11.20001 vydat podle §10 tohoto zákona a v souladu s §17 odst.2 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o
odpadech“) tuto obecně platnou vyhlášku.
Čl. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
1. tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce
Újezdec.
2. tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé,
nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti, nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí.
Čl. 2
Základní pojmy
a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu o
odpadech.
b) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnostech
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob, nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
c) Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec.
Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
uloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
1) Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné
nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj.
smetí, popel, nevratné obaly, kuchyňské odpady,
b) mobilní kontejnery na bioodpad a velkoobjemový odpad - budou přistavovány dvakrát
ročně a slouží k ukládání bioodpadu a velkoobjemového odpadu z domácností,
c) kontejnery na tříděný odpad - sklo a PET lahve.
2) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění,
využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě
písemné dohody s obcí, uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna
obcí.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, případně právnických, nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické,
nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku obce. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle výše uvedeného systému.
Čl. 6
Povinnosti oprávněné osoby
1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech
(např. 1krát týdně po celý rok). Každá případná změna bude oprávněnou osobou
oznámena po vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny.
2. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně
po svozu tj. po jejich vyprázdnění.
3. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami
dohodnuté místo.
4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných událostí oprávněná osoba zajistí
náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.

Čl. 7
Sankce
Porušením povinností při nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem
bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č.200/1999
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých zákonů.
Čl. 8
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí zastupitelstvo obce Újezdec.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002

Milan Rauš
místostarosta

Jiří Šubr
starosta

