OBECNĚ

ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A

Obce Kostelecké Horky č.1/2003
Kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Kostelecké Horky, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem.

Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky na veřejném zasedání konaném dne 17.1.2003,
schválilo podle zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích a podle zákona č. 185/2001 Sb, o
odpadech

tuto obecně závaznou vyhlášku č.1/2003.

***

ČL.1.
Základní ustanovení.
1, Tato obecně závazná vyhláška /dále jen vyhláška / stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, vznikajících na území obce Kostelecké Horky, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
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.
Vyhláška neupravuje nakládání s odpady, vznikajícími při podnikatelské činnosti, na
něž se vztahuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Čl.2.
Základní pojmy.

a) Odpad - je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se
jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního
právního předpisu . Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za
odpad je uveden v příloze č.1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
.
b) Komunální odpad - je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla
nebo omezení, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění
veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně (sečení travních
porostů apod).
c) Oprávněná osoba - je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změnách dalších zákonů nebo podle zvláštních
předpisů.
d) Původcem odpadu - je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání ,při jejíž činnosti podnikatelské činnosti vzniká
odpad. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání , produkující odpad
podobný komunálnímu , může na základě sepsané smlouvy s obcí využít systému sběru
odpadů zavedený v obci.
e) Pro komunální odpad vznikající na území obce , který má původ v činnosti
fyzických osob ,na než se nevztahují povinnosti původce se za původce považuje
obec.Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba
odpad odloží na místě k tomu určeném.Obec se současně stane vlastníkem tohoto
odpadu.
2. Pro potřeby této vyhlášky se dále definují tyto pojmy:
a) sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené ke shromažďování
zbytkového komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu,
která splňuje technické parametry zvláštních předpisů s vnitřním obsahem 110 l, 120 l,
240 l.
Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner, určený pro odkládání objemného
odpadu.
b) objemný odpad je druh komunálního odpadu, který s ohledem na své rozměry či
hmotnost nelze ukládat do běžných sběrných nádob a nelze se ho zbavit jiným níže
uvedeným způsobem.
c) vytříděnými složkami se rozumí vytřídění nebo využitelné složky komunálního
odpadu / sklo, plasty, železo aj. /

d) stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby umístěny za účelem
shromažďování zbytkového komunálního odpadu.
e) sběrný dvůr je místo určené obcí a slouží ke shromažďování a dočasnému
skladování určených složek komunálního odpadu.
f) mobilní sběr
odpadů je odvoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný
v pravidelných intervalech na určených místech posádkou speciálního vozidla
svozové firmy.
g) stavební odpad za stavební odpad se v těchto případech považují všechny druhy
odpadu, vznikající při stavební činnosti a jsou li za takovýto odpad v Katalogu odpadů
označeny.
h) nebezpečný odpad odpad, který má jednu nebo více těchto uvedených vlastností:
výbušnost, hořlavost,oxidační schopnosti, tepelnou nestálost organických peroxidů,
schopnost uvolňovat při styku s vodou nebo vzduchem jedovaté plyny,ekotoxicitu,
následnou nebezpečnost,pozdní účinek,žíravost,infekčnost,radioaktivitu.

Čl.3
Systém nakládání s komunálním odpadem.
1. pro nakládání s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami jsou určena
tato sběrná místa, sběrné nádoby, zařízení a služby:
a) sběrné nádoby slouží k ukládání zbytkového komunálního odpadu po vytřídění,
tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady.
b) zvonové sklolaminátové kontejnery na vytříděné složky komunálního odpadu
- separovaný sběr / sklo, plasty/. Stanoviště kontejnerů jsou uvedena v příloze č.2
c) sběrný dvůr v areálu družstva vlastníků, který slouží u ukládání tříděného
odpadu
skla, plastů a železa, než se zajistí hromadný odvoz o obce.
d) 2x ročně mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, nefunkčních
elektrospotřebičů, ojetých pneumatik. Stanoviště a termín odvozu budou vždy
14 dní předem zveřejněny obvyklým způsobem.
Čl.4.
Systém nakládání se stavebním odpadem.
1. Při větším množství stavebního odpadu, vzniklého při stavební činnosti fyzických
osob, musí být tento odpad ukládán pouze do velkoobjemových kontejnerů oprávněné
osoby / Obec Kostelecké Horky, Ekola Libchavy, nebo firmy provádějící stavební
činnost /. Tento odpad bude odvezen na náklady fyzické osoby. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízené skládky vlastními
prostředky.

Čl.5
Nakládání s odpady.
1. Sběr, svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu od poplatníků na území
obce zajišťuje obec Kostelecké Horky prostřednictvím oprávněné osoby dle
harmonogramu, který bude zveřejněn obvyklým způsobem.
2. Sběr, svoz, shromažďování a dočasné skladování vytříděných látkových složek z
komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba.
Čl.6
Povinnosti fyzických osob.
1. Fyzické osoby jsou povinny předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat
jeho
množství.
2. fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad
shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění jen na místech k tomu
určených a v souladu s touto vyhláškou.
Fyzické osoby jsou dále povinny:
- odpad třídit dle obcí stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem
- vytříděné složky komunálního odpadu / sklo, plasty / odkládat do
označených kontejnerů.
- odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a
předávat jej k dalšímu využití a zneškodnění pouze v určenou dobu na obcí
určená místa k odvozu.
- objemový odpad a odpad ze zahrad ukládat do určených velkoobjemových
kontejnerů.
- zajistit pro zbytkový odpad vznikající z jejich činnosti odpovídající sběrnou
nádobu odpovídající kapacitě množství odpadu.
Čl. 7.
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích.
Čl.8.
Kontrolní činnost.
Dodržování vyhlášky kontrolují:
Pracovníci obecního úřadu v Kosteleckých Horkách, inspekce.

Čl.9
Zrušovací ustanovení.
Zrušuje se tímto platnost Obecně závazné vyhlášky č.2/2002, ze dne 19.4.2002 obce
Kostelecké Horky o nakládání s odpady.
Tato vyhláška byla projednána a schválena na veřejném zasedání
Obecního zastupitelstva v Kosteleckých Horkách dne 17.ledna 2003

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášení.

……………………………………………
starostka obce

………………………………………………….
místostarosta obce

zveřejněno:
sejmuto:

Příloha č.2

Stanoviště pro přistavení popelnic k odvozu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Před vjezdem do č.p.28 Kulíškovi.
Náves, u autobusové zastávky.
Před školou, vedle stožáru VO.
Před č.p. 34, Bělohlávkovými, u stožáru VO
Za hasičskou zbrojnicí.
Před č.p. 51 Sedláčkovi, u stořáru VO.
Před č.p.9 Šedovi,u rohu zahrádky.
Před č.p.14 Koudelkovi,na odbočce cesty.
Před č.p. 12 Starý V.,na odbočce k č.p. 13 a 56
Před č.p. 11 Brandejský, křížovatka.
Odbočka cest Vostřel ,Voborník, před stožárem VO
Před č.p. 32 Dušánkovi, u stožáru VO
Před č.p 40 Matějkovi, vjezd do zahrady,
Před č.p.45, hájovna Smetrana
Před č.p.37 Kroulíkovi
Před č.p.38 Šrajerovi

Stanoviště kontejnerů na vytříděný odpad.
1.
2.
3.
4.

U prodejny – sklo, plasty
U Obecního úřadu – sklo, plasty
Řadova – (křižovatka Kňourek) – sklo, plasty
Podhůra – sklo, plasty

