Obecně závazná vyhláška obce Podolí č. 2/ 2007
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Podolí , včetně systému
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Podolí
Obecní zastupitelstvo obce Podolí schválilo dne 12.4.2007 a vydává podle ustanovení §15
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10, písmeno a) a § 84, odstavec 2, písmeno i) zákona č. 128/2000 S., o
obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) :

Článek I
Závaznost obecně závazné vyhlášky
1.

2.

Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Podolí (dále
jen systém nakládání s komunálním odpadem), včetně systému nakládáni se stavebním
odpadem vznikajícím na území obce Podolí (dále jen systém nakládání se stavebním
odpadem).
Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro:
a)
b)

c)

d)

každou fyzickou osobu, která má v obci Podolí trvalý pobyt.
každou fyzickou osobu, která na území obce Podolí vlastní stavbu určenou k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba.
pro všechny původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů
jako odpad podobný komunálnímu odpadu, pokud na základě písemné
smlouvy s obci Podolí využívají systému nakládání s komunálním odpadem
stanoveného obcí Podolí
každou fyzickou osobu, která se na území obce zdržuje.

Článek II.
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
1.
2.

3.

4.

Odpadem 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 zákona,.
Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce Podolí při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání.
Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.
Nakládání s odpady jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
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5.

Původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. 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
odloží na místě k tomu určeném: obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Článek III.
Systém nakládání s komunálním odpadem
1.

Shromažďování, třídění, sběr, přeprava, využívání a odstraňování
Pro shromažďování, třídění, sběr a přepravu komunálního odpadu jsou určeny tyto
sběrné nádoby, zařízení a mechanizmy:

a)

Sběrné nádoby (popelnice) do nichž ukládají během měsíce zbytkový odpad po
vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností mimo PET lahve, krabice
od džusů, mléčných výrobků, vína , kuchyňské odpady apod. Je stanoven jednoměsíční
cyklus sběru popelnic. V den svozu „datum vyvěšen na úředních deskách Obecního
úřadu“ popelnice umístí každý před svůj dům tak, aby obsluha sběrného vozu je měla
snadno k vysypání a vrácení nádob na stejné místo. Svoz a odstraňování je prováděno
svozovou službou na základě vzájemné smlouvy pravidelně 1 x za měsíc.

b)

Kontejner na sklo je umístěn cca 50m od Obecního úřadu . Občané do něho skládají
použité skleněné láhve. Po naplnění kontejneru je odvezen k využití také svozovou
službou.

c)

Plasty, převážně PET lahve jsou ukládány do umělohmotných pytlíků firmy SITA . Po
dobu plnění je pytlík uložen v jednotlivých domácnostech. Po jejich naplnění (cca za
dobu 2 měsíců) se tyto vyloží před dům, podobně jako popelnice a jsou odvezeny
firmou SITA k využití. Pytlíky jsou k dostání na Obecním úřadě v Podolí .

d)

Krabice od džusů, mléčných výrobků, vína a pod jsou ukládány do umělohmotných
pytlíků firmy EKOKOM . Po dobu plnění je pytlík uložen v jednotlivých domácnostech.
Po jejich naplnění (cca za dobu 2 měsíců) se tyto vyloží před dům, podobně jako
popelnice a jsou odvezeny firmou SITA k využití. Pytlíky jsou k dostání na Obecním
úřadě v Podolí .

e)

Svozové vozidlo nebo mobilní kontejner na sběr nebezpečného odpadu, např. olověné
akumulátory, výbojky, zářivky, televizní obrazovky, nátěrové hmoty, textilní znečištěný
materiál, lednice atd. jsou 2 x ročně odebírány smluvní firmou k odstranění vždy po
zveřejnění v obci, kdy jsou do každé domácnosti dodány patřičné letáky s uvedením
druhů nebezpečného odpadu, den, hodina a místo odběru. Po převzetí jednotlivých
druhů nebezpečného odpadu a naložení do mobilního vozidla je náklad odvezen
jmenovanou firmou, se kterou má obec uzavřenou Smlouvu o dílo. Místem odběru je
vždy prostranství za budovou obecního úřadu
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f)

Velkoobjemový kontejner na velkorozměrný komunální odpad (skříně, stoly, postele
atd.) je pří stavován dle požadavků občanů zpravidla 2 x ročně na určeném stanovišti v
obci a odvážen svozovou službou k odstranění. Podobně jako u nebezpečného odpadu je
i tato akce dostatečně a v předstihu v obci zveřejněna.

g)

Odpadkové koše jsou rozmístěny u zastávky autobusu a dle potřeby ,a jejich obsah je
vysypáván určenou osobou do popelnicových nádob Obecního úřadu , a s nimi také
odebírán svozovou službou tak jak je uvedeno v části a).

2.

Původci odpadu, kteří produkují v obci Podolí odpad zařazený podle katalogu odpadů
jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání, mohou využít systému nakládání s komunálním odpadem
stanovený obcí Podolí touto obecně závaznou vyhláškou na základě písemné smlouvy s
obcí Podolí.
Článek IV.
Systém nakládání se stavebním odpadem

1.

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě původců
odpadů, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů zajištěných obcí, které budou
po naplnění odvezeny oprávněnou osobou na řízenou skládku stavebních odpadů v
Hradčanech. Náklady spojené s likvidací stavebního odpadu hradí fyzická osoba, příp.
původce odpadu obci v Podolí. Přistavení velkoobjemových kontejnerů je možno
objednat u Obecního úřadu v Podolí. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odstranění
(odvoz na řízenou skládku) či využití (např. recyklace) tohoto odpadu vlastními
prostředky, popř. jiným zákonným způsobem.

Článek V.
Povinnosti fyzických osob a původců
1.

2.
3.

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému
stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužívají v
souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu Obecního úřadu Podolí jak naložily se
svým stavebním odpadem.
Pro původce, kteří se do systému nakládání s komunálním odpadem obce Podolí
zapojili, platí stejné povinnosti jako pro fyzické osoby, uvedené v odstavci 1 tohoto
článku.

Článek VI.
Kontrolní činnost
1.

Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou
provádí zastupitelstvo obce Podolí.
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Článek VIII.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
1.
2.

3.

Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno
podle platných právních předpisů.
Tuto vyhláškou se zrušuje se předcházející vyhláška o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Podolí , včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území
obce Podolí
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.4.2007

……………………………………………….

ing. Lubomír Sehnula – starosta obce

……………………………………………….

Vlček Jaroslav – místostarosta obce

Záznam o vyhlášení :
Tato vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách Obecního úřadu.
Datum vyvěšení :

4. 4. 2007

Datum sejmutí:

12. 4. 2007

Seznam odkazů:
1.

2.

Vyhláška MŽP, 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)
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
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