Obec Sehradice

Obecne závazná vyhláška c. 5/2006,
kterou se stanoví systém shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování
komunálních odpadu, vznikajících na území obce Sehradice, vcetne systému nakládání se
stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Sehradice se usneslo na svém zasedání dne 15. 12. 2006 usnesením C.3/5
vydat na základe ustanovení § 17 odst. 2 zákona C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene
nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších predpisu, a v souladu s ust. § 10 písmo d) a §
84 odst. 2 písmo i) zákona C. 12812000Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších
predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
CI. 1
Predmet a pusobnost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování
komunálních odpadu vznikajících na území obce Semadice (dále jen "systém") vcetne
systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Sehradice.
CI. 2
Základní pojmy
Pro úcely této vyhlášky:
Odpad (1) je každá movitá vec, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit, a prísluší do nekteré ze skupin odpadu uvedených v príloze c. 1 zákona C. 185/2001.,
o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu.
Komunální odpad (2) je veškerý odpad vznikající na území obce pri cinnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadu vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnených
k podnikání.
Nebezpecný odpad (3) je takový odpad, který je uvedený v Seznamu nebezpecných odpadu
uvedeném v provádecím právním predpise zákona C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene
nekterých dalších zákonu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpecných
vlastností uvedených v príloze C. 2 k zákonu C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene
nekterých dalších zákonu.
Zbytkový komunální odpad je odpad, vzník1ý po vytrídení nebezpecného a využitelného
odpadu (odpadu urceného k dalšímu využití jako napr. papír, sklo, plasty, bioodpad, atd.).
Pravidelný mobilní sber nebezpecných odpadu je sber zajištený v pravidelných intervalech na
urcených zastávkách, prostrednictvím speciálního sberného vozidla oprávnenou osobou (4).
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CI. 3
Komunální odpad
Trídení odpadu:
(1) Komunální odpad (dálejen "odpad") se trídí na následující složky:
a) papír a lepenka,
b) sklo bílé a barevné
c) plasty,
d) objemný odpad,
e) nebezpecný odpad,
f) zbytkový komunální odpad
CI. 4
Místa urcená pro odkládání odpadu
1. Smesný komunální:
a) sberné nádoby - popelnice, umístené na stanovištích urcených obcí tak, aby byly
dobre prístupné pro odkládání, shromaždování a odvoz odpadu. Svoz provádí
oprávnená osoba dvakrát mesícne.

b) na odlehlých místech, kde není možnost zajistit.svoz pomocí sberných nádob popelnic, bude situace rešena individuálne na základe žádosti fyzických osob vydáním
sberných pytlu.
2. Místa urcená a zajištená pro odkládání nebezpecného odpadujsou:
a) pod kulturním domem, u Bergeru c.p. 12 a na križovatce u sokolovny
b) sber léku v lékárne pri zdravotním stredisku v Luhacovicích
Svoz nebezpecného odpadu je obcí organizován mobilním sberem prostrednictvím
oprávnené osoby. Informace o sberu budou zverejneny na úrední desce.
3. Pro nakládání s trídeným odpademjsou obcanum k dispozici tyto nádoby:
a) kontejnery na trídený odpad:
- nádoby na sklo o objemu 1100 I oznacené zelene a nápisem "sklo" umístené u
kulturního domu, na parkovišti u obchodu a u Bergeru cp. 12
- nádoba na plasty o objemu 1100 I oznacená žlute a nápisem "plasty" umístená
na parkovišti u prodejny potravin
- nádoba na papír o objemu 1100 I oznacená modre s nápisem "papír" umístená
na parkovišti u prodejny potravin
Svoz bude organizován dle naplnení nádob.
b) pro shromaždování železného šrotu je urcen velkoobjemový kontejner za
prodejnou potravin.
c) Velkoobjemový odpad je obcí organizován na jare a na podzim prostrednictvím
velkoobjemových kontejneru na peti místech. Odvoz a vyprázdnení kontejneru
zajištuje oprávnená osoba. Termín sberu bude oznámen prostrednictvím kabelové
televize.
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CI. 5
Stavební odpad
Nakládání se stavebním odpadem:
1. Stavební odpad vzniklý pri stavební cinnosti obcanu, poprípade právnických nebo
fyzických osob oprávnených k podnikání musí být ukládán do kontejneru na stavební
odpad, zajišteného na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad prímo
nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranení. Stavební odpad musí
být po celou dobu pristavení kontejneru na stavební odpad zajišten proti nežádoucímu
znehodnocení nebo úniku.
2. Prepravní prostredky pri preprave stavebního odpadu musí být zcela uzavreny nebo
musí mít ložnou plochu zakrytou piachtou, bránící úniku tohoto odpadu.
3. Tímto se nevylucuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na rízené
skládky vlastními prostredky, poprípade jiným zpusobem.
CI. 6
Úcinnost
Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1. 1.2007
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místo starosta
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