VYHLÁŠKA
č. 2/2002
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem v obci Čebín.
Zastupitelstvo obce Čebín se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) a dle § 35 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydat podle § 10 písm. a) tohoto zákona v
souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen "zákon o odpadech") v platném znění tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
v obci Čebín.
Čl. 2
Základní pojmy
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání
2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad, vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.
3. Objemný odpad je takový odpad, který svým charakterem je odpadem
komunálním, ale k jeho sběru nelze použít běžné nádoby. Tímto důvodem mohou být
rozměry, materiál odpadu nebo jeho hmotnost(např. nábytek, koberce, textil atd.)
4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
5. Původcem odpadu je 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.
6. Oprávněnou osobou je každá, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

7. Složkami odpadu se rozumí separované složky (sklo, papír, plasty, kovy,
bioodpad, a pod.), odpad nebezpečný, odpad objemný a odpad zbytkový.
8. Sběrnou nádobou se rozumí nádoba určená k odložení jednotlivých složek
odpadu (popelnice či kontejner), která splňuje technické parametry pro ukládání
odpadu. Ve sběrných nádobách jsou složky odpadu skladovány do doby svozu
odpadů.
Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
1. Třídění a shromažďování komunálních odpadů se provádí podle tohoto systému:
a) Papír - mobilní svoz 4x ročně, sběr se prování na návsi dle vyhlášení obecního
úřadu.
b) Sklo bílé a barevné - bude ukládáno do označených kontejnerů na návsi.
c) Plasty - budou odkládány do označených kontejnerů ve sběrném místě na dvoře
pošty.
d) Objemný odpad z domácností (mimo stavební odpad) - bude ukládán do
mobilních kontejnerů, které budou přistavovány min. 2x ročně dle vyhlášení
obecního úřadu. Tento odpad je možno odkládat do kontejnerů ve sběrném místě na
dvoře pošty.
e) Železný šrot - mobilní svoz nejméně 1x ročně dle vyhlášení obecního úřadu.
Vlastníci nemovitostí nachystají na základě výzvy tento odpad před své domy.
f) Výbojky a zářivky - budou odkládány do kontejnerů ve sběrném místě na dvoře
pošty.
g) Pneumatiky a duše - budou odkládány ve sběrném místě na dvoře pošty.
h) Akumulátory včetně elektrolytu budou odkládány ve sběrném místě na dvoře
pošty.
i) Upotřebené oleje - se odevzdávají u čerpacích stanic pohonných hmot nebo v
autoopravnách.
j) Přebytečné léky - se odevzdávají v lékárnách.
k) Nádoby znečištěné škodlivinami (plast, plech) - budou odkládány do kontejnerů
ve sběrném místě na dvoře pošty.
l) Baterie z kapesních svítilen - budou odkládány do kontejnerů ve sběrném místě
na dvoře pošty.
m) Upotřebené zneč. čistící tkaniny - budou odkládány do kontejnerů ve sběrném
místě na dvoře pošty.
n) Lednice, televizory - budou odkládány ve sběrném místě na dvoře pošty.
o) Zbytkový odpad po vytřídění (smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností,
kuchyňské odpadky) se ukládá do sběrných nádob - popelnic.
2. Provozní doba sběrného místa na dvoře pošty:
středa 15,00 - 17,00 hod
sobota 9,00 - 11,00 hod.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů bude odkládán do zvláštních
kontejnerů, které budou odvezeny na náklady občana na řízenou skládku. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si odvoz stavebního odpadu a uložení na řízené skládky
vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.
Čl. 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací,
údržby veřejné zeleně a hřbitova
Odpad z čištění veřejných komunikací, z veřejné zeleně a ze hřbitova je ukládán na
úložišti u hřbitova.
Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpady odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění podle výše uvedeného
systému.
Čl. 7
Termíny svozu
1. Pravidelný svoz bude prováděn 1x za 14 dní - svozový den je středa sudý týden.
Každá případná změna bude obcí oznámena jeden týden před realizací změny.
2. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností zajistí obec
náhradní svoz do konce následujícího pracovního dne po dni svozovém.
Čl. 8
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle obecně
závazných právních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů).
Čl. 9
Poplatek za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu platí osoby obci ve výši stanovené vyhláškou
obce (Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Čebín).
Čl. 10
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádějí členové Zastupitelstva
obce Čebín a osoby pověřené obcí Čebín.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Ruší se vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním
odpadem v obci Čebín ze dne 27.12.2001.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.7.2002

V Čebíně dne 20.6.2002

Ing. Jiří Rohlínek

Ing. Miroslav Bartoš

místostarosta

starosta obce Čebín

