OZV č. 2/2001
o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 2/ 2001

obce Újezd
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Újezd schválilo dne 13.12.2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
( 1) Obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
( 2 ) Obecně závazná vyhláška platí na katastrálním území obce Újezd je závazná pro všechny
fyzické osoby.

Čl. 2
Základní pojmy
( 1 ) 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. .
( 2 ) Nebezpečené složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu,
které jsou současně označeny jako nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad - 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 ) Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadu, který
jsou fyzické osoby podle této vyhlášky povinny třídit např. papír, sklo, plasty, nebezpečné
složky komunálního odpadu.
( 4 ) Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem
nedá zařadit mezi odpad zbytkový, např. nábytek, koberce, sporáky, pračky atd.
( 5 ) Využitelné složky komunálního odpadu jsou odpady určené k dalšímu využití, např.
papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad.
( 6 ) Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolici staveb. Jedná se o všechny
druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny /např.
beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet,

výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály, a jiné stavební a
demoliční odpady/.
-1( 7 ) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení a ke shromažďování
komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnici),
která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem 110 l.
Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner, označený pro odkládání zejména
objemného odpadu. Pro třídění plastového odpadu lze použít plastové pytle.
( 8 ) Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stává vlastníkem těchto odpadů.
( 9 ) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládádání s odpady podle
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
Čl. 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se na území obce třídí na tyto složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) objemný odpad
e) nebezpečné složky
f) zbytkový odpad
g) biologicky rozložitelný odpad (odpad zeleně ze zahrad, odpad z kuchyní)

Čl. 4
Systém sběru komunálního odpadu
( 1 ) Místa určená pro ukládání jednotlivých složek komunálního odpadu jsou:
a) Barevně rozlišené a nápisem označené sběrné nádoby pro využitelné složky komunálního
odpadu
sklo a papír, které jsou umístěny na třech místěch v obci Újezd , u hasičské zbrojnice
v Rybníčku a u obchodu v Haukovicích.
b) Sběrné nádoby pro zbytkový odpad (popelnice)
c) Mobilní sběr pro nebezpečné složky komunálního odpadu
d) Mobilní sběr objemného odpadu
e) Mobilní sběr plastového odpadu v pytlích
( 2 ) Svoz zbytkového odpadu se v naší obci provádí celoročně v pravidelných intervalech..
Případné změny budou navíc vyhlášeny místním rozhlasem.
(3 ) Termín a místa zastávek mobilní sběrny nebezpečných složek komunálního odpadu a
objemného odpadu bude oznámen vyhlášením místním rozhlasem.

( 4 ) Sběrné nádoby (popelnice) se umísťují na přechodných stanovištích tak, aby
nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady a dopravní překážky jak pro vozidla, tak pro
chodce a byly pro odvoz dobře přístupné.
-2( 5 ) Svoz plastů se provádí v nepravidelných intervalech. Plasty v polyetylenových pytlích
jsou shroměžďovány v den svozu na určených místech v obci.
Den svozu je předem oznámen vyhlášením místním rozhlasem.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
( 1 ) Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. 3
b) jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat pouze na místa určená touto vyhláškou
c) třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu na obcí určená místa, při tom jsou
povinny
počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo nedošlo k
ohrožení
nebo poškození životního prostředí
d) do sběrných nádob ukládat pouze odpady odpovídající označení sběrné nádoby
e) nepřeplňovat sběrné nádoby a neodkládat odpad mimo sběrné nádoby
f) mít dostatečný počet vlastních sběrných nádob (popelnice KUKA 110 l) pro
shromažďování
zbytkového odpadu
g) sběrné nádoby (popelnice) umisťovat na přechodném stanovišti jen na den svozu odpadů a
to tak,
aby k ní měla přístup oprávněná osoba provádějící svoz odpadu. Umístěním sběrných nádob
nesmí
být způsobena dopravní překážka
h) udržovat čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob, dbát na řádné uložení
odpadu ve
sběrných nádobách
Čl. 6
Zakazuje se:
( 1) Odkládat odpady mimo sběrné nádoby a tak vytvářet nebo rozšiřovat nepovolené skládky
odpadů na území obce Újezd.

( 2 ) Vytváření skládek větví a odpadů ze zeleně.
( 3 ) Ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady,
tekuté odpady, stavební suť.
( 4 ) Využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů než pro které
jsou určeny.
( 5 ) Zapalovat obsah sběrných nádob.
-3( 6) Sběrné nádoby poškozovat, ničit a používat je k vylepování plakátů či označení spreji.
( 7 ) Zhutňovat odpad ve sběrných nádobách.
( 8 ) Pálit odpady, mimo spalitelných odpadů ze zeleně (suché větve), na otevřeném ohni a v
topeništi, která nejsou přímo určena ke spalování odpadů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti musí být ukládán do rozměrově vhodných
kontejnerů
oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad
přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití, úpravě nebo zneškodnění.
Čl. 8
Kontrolní činnost
Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území obce provádí Obecní úřad
Újezd.
Čl. 9
Sankce
Nesplnění povinnosti uložených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/1998 ze dne 1.7.1998 o nakládání s komunálním
odpadem.
Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2002.

________________________ ________________________
zástupce starosty starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Vytvořeno: 1.1.2002 | Změněno: 1.1.2002

