OBEC É ZÁVAZ Á VYHLÁŠKA MĚSTYSE BÍLÉ PODOLÍ
Č. 1/2014
O AKLÁDÁNÍ
KOM
ÁL ÍM ODPADEM

Zastupitelstvo
mě tyse Bílé Podolí vydává dne 17. 12.2014 podle ustanovení § 17 odst.2 zákona
č. 185/2001
b., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon o odpadech") a v
ouladu s ustanoveními § 10 písmo a) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000
b., o obcích (obecní
zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČI. I
Působnost
Závaznost vyhlášky
I. Tato vyhláška řeší nakládání
území městyse Bílé Podolí.

s komunálním

odpadem

a'se stavebním

odpadem

na katastrálním

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území městyse Bílé Podolí
trvalé bydliště nebo které na území městyse Bílé Podolí vlastní nemovitosti, ve kterých nejsou přihlášeni
k trvalému pobytu žádné osoby.
Obecné povinnosti
I. Každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů,
nebezpečné vlastnosti a v mezích zákona zajistit předno tně jejich využití.

omezovat

2. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat e jich pouze způsobem
odpadech a ostatními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

jejich množství

stanoveným

zákonem o

ČI. 2
Základní

pojmy

a)
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a
přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. I k zákonu o odpadech (komunální odpady,
stavební a demoliční odpady, biologický odpad, odpady z používání nátěrových hmot.. .. ).
b)
ebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve vyhlášce č.
38112001
b. a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (odpadní motorové, převodové a mazací oleje, odpady z kapalných
paliv baterie a akumulátory, zářivky ajiný odpad obsahující rtuť, kyseliny rozpouštědla ... ).
c)
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území městyse a při činnosti fyzických osob,
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo osob oprávněných
k podnikání (papír, sklo, plasty, kovy, textil, baterie,
biologicky rozložitelný odpad, ... ).
d)
Objemný odpad - odpad, který je svým charakterem
komunálním
odpadem, ale vzhledem
k rozměrům, případně hmotnosti nelze k jeho sběru použít běžný periodický svoz, neboť jej nelze
ukládat do normalizovaných
sběrných nádob (nábytek, pračky ... ).
e)

Bioodpad - odpad rostlinného

původu (tráva,kompo

t, stromová a keřová zeleň ..).

i

f)
akládání s odpady - jejich shromažd ování,
- doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

soustřed ování,

g)
Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna
nebo podle zvláštních právních předpi

sběr, výkup, třídění,

k nakládání

přeprava

a

s odpady podle tohoto zákona

ů.

ČI. 3
Nakládání

I.

Shromažďování
a zařízení:

a třídění komunálního

s komunálním

odpadem

odpadu provádějí fyzické osoby do těchto sběrných nádob

a)
sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového
aze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady,

odpadu po vytřídění,

tj. smetí, popel,

b)
vozové pytle - plastové pytle poskytnuté oprávněnou svozovou firmou / lze zakoupit na úřadu
městyse/, sloužící k ukládání zbytkového odpadu po vytřidění (viz. ad a» jsou určeny pouze jako
doplněk
případě ojedinělého většího množ tví odpadu a nebo ve zvláštních případech po dohodě
mě ty em,
c)
v nakládáním s bioodpadem je prioritní komunitní kompostování
na vlastních pozemcích a
na azující vlastní využití kompostu. Velkoobjemové
kontejnery - slouží k ukládání bioodpadu a j ou
při sta ovány krátkodobě v obcích v rámci jarního a podzimního úklidu obcí, na obvyklých stanovištích
předem zveřejněných mí tně obvyklým způ obem (letáky, místní rozhlas),
d)
sběrné nádoby na tříděný odpad a to plasty, sklo barevné a bílé, papír, jsou umístěny na stálých
stanovištích - Bílé Podolí - Městečko, Pazderna, hřiště, Zaříčany - náves, Lovčice - u rybníka
e)
sběr nebezpečných odpadů - mobilní zařízení firmy pověřené svozem a likvidací těchto odpadů.
Sběr nebezpečného odpadu je prováděn dvakrát ročně, zveřejněný předem místně obvyklým způsobem
(letáky, místní rozhlas),
f)
sběr velkoobjemového
odpadu velkoobjemovými
kontejnery - mobilní zařízení firmy pověřené
svozem a využitím těchto odpadů; je prováděn dvakrát ročně, termíny jsou zveřejněny obvyklým
způsobem (místní rozhlas, plakátovací plochy),
g)
kontejner na monočlánky
Zaříčanech.
h)

sběr vyřazených

je umístěn v prodejnách

léků je zajišťován

smíšeného

zboží v Bílém Podolí,

Lovčicích a

v lékárně v Dolních Bučicích,

ch)
běr železného šrotu provádí dobrovolný ha ičský bor obce vždy 1 x ročně po vyhlášení, v průběhu
roku lze železný šrot odvádět do sběren v Čáslavi nebo do kontejneru v provozovně Josefa Pospíšila
v Bílém Podolí.

2. Do sběrných nádob a zařízení je zakázáno odkládat jiný než stanovený odpad.
- 3. Svoz odpadů zajišťuje v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech
oprávněná osoba. Popelnice jsou vyváženy I x týdně v zimním období( tj.od 1.10. do
31.3.), v letním období I x za čtrnáct dnů.
Případná změna svozu bude oznámena minimálně 14 dní před její realizací.
4. Majitelé popelnic zaji tí před svozem jejich umístění na dohodnuté
komunikace.

místo u přístupové

5. Právnické a fyzické osoby podnikající, které produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou
využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou
na základě písemné dohody s obcí, uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby k tomu zmocněné.

ČI. 4
Nakládání

se stavebním

odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do velkoobjemového
kontejneru ,který bude
objednán a odvezen na náklady fyzické osoby k recyklaci nebo na řízenou skládku v Čáslavi. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na místo recyklace nebo k uložení na řízenou skládku
vla tními prostředky popř. jiným způsobem.

ČI. 5
Úhrada za komunální

odpad

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území obce je stanoven v
obecně závazné vyhlášce vydané na základě zákona Č. 561/ 1991 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Podnikající subjekt, který na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí v souladu s
ustanovením § 17 odst. 5 zákona o odpadech využívá systému obce, platí cenu sjednanou v této smlouvě.

ČI. 6
Povinnosti

fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny
ode dne účinnosti
vyhlášky
komunální
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

odpad

odděleně

ČI. 7
Sankce
Porušení povinnosti
při nakládání
s komunálním
odpadem
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona
ve znění pozdějších předpisů a zákona o odpadech.

a stavebním
odpadem
bude
Č. 185/200 I Sb., o přestupcích,

ČI. 8
Dohled nad nakládáním s komunálním
kontrolní a revizní výbor.

Kontrola činnosti
a stavebním odpadem provádějí pověření členové zastupitelstva

-

ČI. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhlá ška
2/2012 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování
komunálního odpadu na území obce Bílé Podolí ze dne 21.11.2012.
č.

ČI. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne

I. 1.2015 .

mí to taro ta

Vyvěšeno:

ejmuto:

