Obec Skalka u Doks
Obecně závazná vyhláška
č. 4/2009
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Skalka u Doks
Zastupitelstvo obce Skalka u Doks se na svém zasedání dne 08. 06. 2009 usnesením
č. Z 27/09 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, 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:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalka u Doks (dále jen
obec).
2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
1.

Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěna do sběrných nádob (např. pračky, sporáky, nábytek).

2.

Sběrné nádoby jsou typizované nádoby, kontejnery nebo sběrové pytle (dále jen sběrné nádoby)
určené ke shromažďování komunálního odpadu nebo zvláštní sběrné nádoby pro odděleně
vytříděné složky komunálního odpadu. Ve sběrné nádobě jsou jednotlivé složky komunálního
odpadu skladovány do doby svozu.

3.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny.

4.

Ambulantní sběr nebezpečného odpadu je takový způsob sběru, kdy oprávněná osoba odebírá
nebezpečné složky komunálního odpadu od fyzických osob na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do sběrných nádob, které odpovídají technicky všem platným právním
požadavkům.

5.

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při výstavbě nových
objektů, opravách a rekonstrukcích domů, chodníků a komunikací, včetně odpadu z výkopových
prací.
Čl. 3
Sběrné nádoby a jejich stanoviště

1.

Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích tak, aby byly dobře přístupné při jejich naplňování
a vyprazdňování.

2. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Jejich umístění
je voleno s přihlédnutím ke svozové technice pověřené osoby.
3. Mimo sběrné nádoby lze shromažďovat komunální odpad mimořádně jen v případě, kdy obec pro
určitý druh odpadu (např. železné kovy, objemný odpad) určí na vymezenou dobu zvláštní
stanoviště pro určený druh odpadu.
Čl. 4
Třídění komunálního odpadu
1. Fyzické osoby a původci jsou povinni provádět třídění a oddělené shromažďování jednotlivých
složek komunálního odpadu.
2. Komunální odpad se v obci třídí na:
a) sklo,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) objemný odpad,
e) nebezpečné složky komunálního odpadu,
f) směsný komunální odpad
3. Tříděný odpad (sklo, papír, plasty) je soustřeďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů),
jejichž stanoviště je na veřejném prostranství před obchodem s potravinami.
4. Zvláštní sběrné nádoby určené pro odkládání tříděného odpadu dle odst. 3 jsou opatřeny
příslušným nápisem pro určený druh odpadu a barevně odlišeny:
Zelená barva pro sklo barevné
Bílá barva pro sklo bílé
Modrá barva pro papír
Žlutá barva pro plasty včetně PET lahví

Čl. 5
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad je odpad po vytřídění odpadu dle čl. 4 odst. 2 písm. a) až d).
2. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi z nich
nevypadával. V nádobách nesmí být žádným způsobem hutněn (např. sešlapáváním) ani nesmí být
zaléván vodou.

Čl. 7
Nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu
1.

Odvoz a nebezpečných složek Sběr a jejich zneškodnění zajišťuje obec pro fyzické osoby
prostřednictvím oprávněné osoby formou ambulantního sběru, a to minimálně dvakrát ročně
po předem stanovených trasách a na vymezených stanovištích. O ambulantním sběru jsou fyzické
osoby včas předem informovány oznámením na úřední desce Obecního úřadu, dalších vývěsních
deskách v obci, na internetových stránkách obce, vyhlášením obecním rozhlasem a doručením
informačních letáčků do poštovních schránek.

Čl. 8
Nakládání s objemným odpadem
1.

Možnost odkládání objemného odpadu zajišťuje obec pro fyzické osoby prostřednictvím
oprávněné osoby minimálně dvakrát ročně přistavením kontejneru na veřejné prostranství před
dětským hřištěm. O termínu přistavení kontejneru jsou fyzické osoby včas předem informovány
oznámením na úřední desce Obecního úřadu, dalších vývěsních deskách v obci, na internetových
stránkách obce, vyhlášením obecním rozhlasem a doručením informačních letáčků do poštovních
schránek.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1.

Stavební odpady lze použít:
- k recyklaci na zařízeních k tomu určených pro zpětné použití ve stavebnictví,
- k úpravám pozemků po předchozím projednání s vlastníkem pozemků a dotčenými orgány
veřejné správy

2.

Stavební odpady, které nejsou využity dle čl. 10 odst. 1 této vyhlášky, je fyzická osoba a původce
povinen předat oprávněné osobě.

3. O předání stavebního odpadu si fyzická osoba nebo původce nechá vystavit od přebírajícího doklad
o předání stavebního odpadu.

Čl. 10
Porušení povinností uvedených v této obecně závazné vyhlášce při nakládání s odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů1) jako přestupek nebo jiný správní delikt,
nepůjde-li o trestný čin.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o nakládání
s komunálním odpadem na území obce.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
8. 06. 2009

Jana Procházková
místostarostka

Stanislav Novák
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 08. 06. 2009
Sejmuto z úřední desky dne: 24. 06. 2009

1

např.zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

