Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (včetně systému nakládání
se stavebním odpadem), vznikajících v jejím územním obvodu
Zastupitelstvo obce Rozvadov vydalo dne 7.2.2007 usnesením
č. 5 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) a podle ustanovení
§ 17 odstavce 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Čl. 1
Působnost vyhlášky
1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce
Rozvadov a jejích částech (dále jen obec), včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby při nakládání s
komunálním a stavebním odpadem v obci. Komunální odpad je veškerý
odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
Čl. 2
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem,
pokud není předán do zvláštního systému zpětného odběru
1. Plasty ukládat do kontejnerů označených nápisem „Plasty“. Do
kontejnerů není dovoleno odkládat bakelit, umělé hmoty se zalisovanými
kovovými předměty, folie s alobalem apod.
2. Sklo ukládat do kontejnerů označených nápisem „Sklo“. Do kontejnerů
není dovoleno odkládat zrcadlové sklo, sklo s dráty, zářivky, žárovky
apod.
3. Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. odpadní mazací oleje,
olověné akumulátory, monočlánky, odpad rtuti, výbojky, zářivky, staré
nátěrové hmoty, televizory, lednice, olejové filtry, obalový materiál
znečištěný škodlivinami) a pneumatiky odevzdávat do sběrného dvora
v areálu „Kóta“ (občané Rozvadova) či shromažďovat v domácnostech

(občané ostatních osad) s tím, že termín a místo sběru těchto odpadů
budou předem oznámeny obcí občanům osad způsobem v místě
obvyklým.
4. Nevyužité a staré léky odevzdávat do lékáren 1), do sběrného dvora,
nebo při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu.
5. Velkoobjemové odpady (např. starý nábytek, podlahové krytiny a další
zbytkové odpady po vytřídění, které pro velké rozměry nemohou být
ukládány do popelnic) odevzdávat do sběrného dvora v areálu „Kóta“
(občané Rozvadova) či shromažďovat v domácnostech (občané ostatních
osad) s tím , že termín a místo sběru těchto odpadů budou předem
oznámeny obcí způsobem v místě obvyklým.
6. Kovový odpad odevzdávat do sběrného dvora v areálu „Kóta“ (občané
Rozvadova) či shromažďovat v domácnostech (občané ostatních osad)
s tím, že termín a místo sběru těchto odpadů budou předem oznámeny
způsobem v místě obvyklým. Kovový odpad lze předat i jiné oprávněné
osobě ke sběru nebo výkupu tohoto odpadu.
7. Kompostovatelný odpad dle vlastních možností přednostně
kompostovat nebo zkrmovat, případně odevzdávat do sběrného dvora
v areálu „Kóta“.
8. Zbytkový odpad po vytřídění ukládat do sběrných nádob - popelnic. Do
těchto nádob není dovoleno ukládat stavební odpad, odpad tekutý, žhavý
popel apod. a dále odpady, určené k tříděnému sběru.
9. Autovraky předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Čl. 3
Sběrné nádoby na zbytkový odpad a jeho odvoz
1) Vlastník nebo správce stavby pro bydlení nebo individuální rekreaci je
povinen:
a) zajistit vybavenost nemovitosti potřebným počtem sběrných nádob
vhodného typu - popelnic a udržovat je v takovém technickém stavu, aby
bylo umožněno jejich vyprázdnění oprávněnou osobou,
b) zajistit umístění popelnic na místě, kde nenaruší vzhled obce,
c) zajistit umístění popelnic v den odvozu na takové místo, aby k nim byl
umožněn přístup a manipulace s nimi oprávněné osobě.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Vytříděný stavební odpad vzniklý při stavební činnosti, je třeba:
1) předat k využití oprávněné osobě
2) pokud nelze odpad využít, předat jej na řízenou skládku.
Informace o oprávněných osobách a skládkách lze získat na obecním
úřadě.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
výše uvedeného systému, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se
zákonem a zvláštními právními předpisy 2).
Čl. 6
Kontrolní činnost
Kontrolu plnění povinností stanovených touto vyhláškou provádí obec.

Čl. 7
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle
zvláštních předpisů 3).

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška „ O nakládání s komunálním
odpadem“, č. usnes. 536/97 ze dne 11.8.1997.

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.3.2007.
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Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Rozvadově dne: 8.2.2007
Sejmuto dne:
--------------------------------------------------1) § 51 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) např. zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími
látkami, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 389/1991 Sb., o státní
správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění
pozdějších předpisů
3) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů

