OBEC TUROVEC
Obecne závazná vyhláška c. 2/2008
o systému shromažd'ování,
sberu, prepravy,
trídení, využívání a odstranování
komunálních
odpadu vznikajících
na území obce, vcetne systému nakládání
se
stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Turovec se na svém zasedání
ustanovení § 17 odst. 2 zákona C. 185/2001 Sb.,
zákonu, ve znení pozdejších predpisu, v souladu
zákona C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení),
závaznou vyhlášku (dále jen "vyWáška"):

dne 27. 3. 2008 usneslo vydat na základe
o odpadech a o zmene nekterých dalších
s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h)
ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne

Cl.I
Predmet a pusobnost vyhlášky
(1)

(2)

Tato vyhláška stanovuje systém shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání
a odstranování komunálních odpadu vznikajících na území obce, vcetne nakládání
s odpadem stavebním.
VyWáška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území obce
a produkují zde komunální odpad, pokud se na ne podle zákona o odpadech nevztahují
povinnosti puvodce (dále jen "fyzická osoba").

Cl.2
Základní pojmy
(1)

(2)

(3)

Odpad je každá movitá vec, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit a prísluší do nekteré ze skupin odpadu uvedených v príloze C. 1 k zákonu
o odpadech. I
Komunálním odpadem2 se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající
na území obce pri cinnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad
v provádecím právním predpisu (Katalog odpadu)3, s výjimkou odpadu vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávnených k podnikání,
Nebezpecným
odpadem se podle zákona o odpadech rozumí odpad uvedený
v Seznamu nebezpecných odpadu uvedeném v provádecím právním predpise
a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpecných vlastností uvedených
v príloze c. 2 k zákonu o odpadech 4.

I § 3 odst.
2

1 zák. c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších predpisu
§ 4 písmo b) zák. C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších

predpisu;
Vyhláška Ministerstva životního prostredí C. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu, seznam
nebezpecných odpadu a seznamy odpadu pro úcely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pri udelování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu).
4 § 4 písmo a) zák. c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších
predpisu

Ct 3
Systém trídení komunálního odpadu
Komunální odpad se trídí na složky podle následujícího systému:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

papír a lepenka (napr. noviny, casopisy, staré sešity, knihy, papírové obaly,
lepenkové krabice od výrobku atd.)
sklo (láhve od nápoju, sklenené nádoby, zavarovací sklenice, sklenené strepy,
tabulové sklo atd.)
plasty (napr. PET lahve, obalové plasty atd.)
objemný odpad - odpad bez nebezpecných vlastností, který pro své rozmery
nemuže být ukládán do sberných nádob na smesný odpad (napr. koberce, lina,
novodur, PVC, bakelit, matrace, deky, záclony, odevy, nábytek, bedny atd.)
kovy (plechovky, hrnce, kovové náradí, kabely atd.)
elektrotechnický odpad bez nebezpecných vlastností (napr. žehlicky, fény, mycky,
mixery, holící strojky, pily, rádia, sekacky atd.)
nebezpecné složky komunálního odpadu
smesný - zbytkový odpad

Ct 4
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1)

Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytrídeny dle cI. 3 této vyhlášky se
ukládají na techto místech:
a)
papír a lepenka jsou shromaždovány v technologické místnosti v objektu vedle
budovy obecního úradu
b)
barevné sklo je ukládáno do kontejneru urcených ke sberu barevného skla zelený kontejner
bílé sklo je ukládáno do kontejneru urcených ke sberu bílého skla - bílý
kontejner
c)
d)
e)

f)

(2)

plasty jsou ukládány do kontejneru urceného ke sberu plastu - žlutý kontejner.
Pred uložením se objem obalu minimalizuje stlacením nebo sešlápnutím
drobné kovy jsou ukládány do kontejneru urceného ke sberu drobných kovu šedý kontejner
objemný odpad - mobilní svoz tohoto odpadu bude prováden v termínech a
z míst stanovených
obecním úradem (odpad ukládat do pristaveného
velkoobjemového kontejneru)
kovy - mobilní svoz tohoto odpadu bude prováden v termínech a z míst
stanovených obecním úradem (odpad ukládat do pristaveného svozového
prostredku)

g)

elektrotechnický odpad bez nebezpecných vlastností - je shromaždován
v technologické místnosti v objektu vedle budovy obecmno úradu

h)

nebezpecné složky komunálního odpadu - jsou shromaždovány
místnosti v objektu vedle budovy obecního úradu

i)

smesný zbytkový odpad - se ukládá do typizovaných sberných nádob "Popelnic"
a odpadkových košu umístených na verejném prostranství

v technologické

Do nádob a na místa urcená v cI. 4 v odst. 1 této vyhlášky nemohou být ukládány jiné
složky komunálního odpadu, než pro které jsou urceny. Do odpadkových košu je

možné ukládat pouze drobný smesný komunální
s pobytem osoby na verejném prostranství.
(3)

odpad, který vznikl v souvislosti

V den svozu je nutné pristavit sberné nádoby na urcené místo, tak aby byly prístupné
pro svozovou techniku oprávnené osoby, která provádí svoz komunálruno odpadu.

Ct 5
Nakládání se stavebním odpadem
(1)

Stavební odpad je stavební
komunálním.

a demolicní

odpad.

Stavební

odpad není odpadem

(2)

Stavební odpad vzniklý pri cinnosti fyzických osob popr. právnických osob nebo
fyzických osob oprávnených k podnikání, se ukládá, na náklady techto osob, na místo
urcené obecním úradem. Tím se nevylucuje možnost zajistit si odvoz a uložení tohoto
odpadu v souladu se zákonem o odpadech na místa k tomuto úcelu urcená vlastními
prostredky nebo jiným zpusobem.

Ct 6
Sankce
Porušení této obecne
právních predpisu5•

závazné

vyhlášky

lze postihovat

podle obecne závazných

Ct 7
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úrad.

Ct 8
ZrušovacÍ ustanovení
(1)

Zrušuje se obecne závazná vyhláška C. 2/2001, kterou se stanoví systém
shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu vznikajících na katastrálním území obce Turovec a systém nakládání se
stavebním odpadem na katastrálním území obce Turovec, která nabyla úcinnosti
od 1. 1. 2002.

5

napr.: zák. C. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejcích predpisu,
zák. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších predpisu

CI. 9
Úcinnost
(1)

Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení .

..~bLJosefCížek
místo starosta obce

Vyvešeno na úrední desce dne:

Sejmuto z úrední desky dne:

- 2 -04- 2008

Pavel Prokop
starosta obce

