OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
obce Loukov č. 1/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se
stavebním odpadem v Loukově a m. č. Libosváry
Zastupitelstvo obce Loukov se usneslo dne 19.10.2001 vydat podle § 10 a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Část I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Tato obecné závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů včetně systému
nakládání se stavebním odpadem na území obce Loukov a m. č. Libosváry (dále jen
"obce") dle §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 2
Působnost
Tato vyhláška stanovuje práva a povinnosti:
1) fyzickým osobám produkujícím komunální odpad1) na území obce (dále jen "fyzické
osoby")
2) vlastníkům a správcům budov, ve kterých vzniká komunální odpad (dále jen "vlastníci
budov")
3) původcům odpadu2), kteří na základe písemné dohody s obcí využívají systém
nakládáni s komunálním odpadem stanovený touto vyhláškou3)
4) původcům odpadu a fyzickým osobám produkujícím stavební odpad
_____________________________________________________________________
1)

§ 4 písm., b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

2)

§ 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

3)

§ 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

_____________________________________________________________________
Čl. 3
Vymezení pojmů
1. Pro účely této obecně závazné vyhlášky se dále pod následujícími pojmy rozumí:

a) využitelný odpad je ta část komunálního odpadu, kterou lze po vytřídění použít jako
druhotnou surovinu, například papír, kovy sklo, PET láhve
b) papír je odděleně vytříděný papírový komunální odpad. Za papír se nepovažují
papírové předměty s podílem textilu, kovu, plastických hmot, chemicky znečištěné
papírové obaly
c) sklo je odděleně vytříděný skleněný komunální odpad. Za sklo se nepovažuje
porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, tvrzené sklo z automobilů, zátky lahví,
láhve se zbytky tekutin,, žárovky, zářivky, a jiný nebezpečný domovní odpad ze skla
d) textil je odděleně vytříděný textilní odpad. Za textil se nepovažují textilní předměty s
podílem plastu, kůže, kovů, koberce apod.
e) PET láhve jsou nápojové láhve vyrobené z polyethylenu
f) nebezpečné složky komunálního odpadu jsou odděleně vytříděné složky
komunálního odpadu s vlastnostmi uvedenými v příloze č. 2 zákona o odpadech
Jako například baterie, monočlánky, zbytky barev a rozpouštědel, léky, zářivky,
žárovky, spotřební elektronika, chemický znečištěné obaly4)
g) velkoobjemový odpad je ta část komunálního odpadu, který nelze vzhledem k jeho
rozměrům, případně hmotnosti ukládat do běžně používaných odpadových nádob,
například vyřazené kusy nábytku, matrace, vany, umývadla, pneumatiky, obaly
větších rozměru
h) zbytkový odpad je ta část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění skla,
textilu, papíru, nebezpečného odpadu, případně dalších stanovených složek
komunálního odpadu
i) stavební odpad je odpad vnikající při bouracích, výkopových či jiných stavebních
pracích. Za stavební odpad se nepovažuje domovní odpad vzniklý v důsledku
vyklizování objektů při stavební činnosti
j) popelnice je sběrná nádoba na zbytkový odpad o objemu 110 l
k) den svozu je den. ve kterém osoba pověřená městem pravidelně sváží v dané části
města popelnice
l) místo svozu popelnice je kraj chodníku nebo jiné krajnice silnice před nemovitostí, ve
které vzniká komunální odpad
m) mobilní sběr je sběr v určený den na určených místech prostřednictvím speciálního
sběrného vozidla zajišťovaný osobou pověřenou městem. Dny a místa určená pro
mobilní sběr budou před zahájením mobilního sběru vhodným způsobem
zveřejněna.
________________________________________________
4)

vyhláška MŽP č.. Katalog odpadů, kategorie N

_________________________________________

Část. II.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 4
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí podle následujícího systému:
a) využitelný odpad, který se dále třídí dle jednotlivých druhotně využitelných složek
(např. papír, kovy, sklo, PET láhve)
b) nebezpečné složky komunálního odpadu
c) velkoobjemový odpad
d) zbytkový odpad

Čl. 5
Určená místa pro odkládání komunálního odpadu
1. Pro využitelný odpad určuje obec fyzickým osobám tato místa:
a) sběrné sklolaminátové kontejnery umístěné na veřejném prostranství označené
podle jednotlivých složek využitelného odpadu, určené výlučně pro tuto složku
odpadu, a to
- kontejnery na sklo
- kontejnery na papír
- kontejnery na plasty
b) sběrny nebo výkupny surovin, které odebírají nebo vykupují jednotlivé složky
využitelného odpadu.
c) sběrná místa mobilního sběru.
2. Pro nebezpečené složky komunálního odpadu určuje obec fyzickým osobám tato místa:
- sběrná místa mobilního sběru - zbrojnice SDH Libosváry, zbrojnice SDH Loukov.
3. Pro velkoobjemový odpad určuje obec fyzickým osobám tato místa:
- mobilní velkoobjemové kontejnery umístěné na veřejném prostranství.
4. Pro zbytkový odpad určuje město fyzickým osobám tato místa:
a) popelnice.
b) mobilní velkoobjemový kontejner umístěný u hřbitova. Ten je určený výlučně pro
odpad vniklý při údržbě hřbitova a hřbitovních míst.
c) sběrné nádoby rozmístěné na veřejných prostranstvích (dále jen "odpadkové koše").
Tyto jsou určené na ukládání zbytkového odpadu s výjimkou odpadu domovního.
________________________________________________________________________________
5)

zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

____________________________________________________________________
Čl. 6
Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad
komunální mohou využít systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování
komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základe písemné dohody s obcí.
Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby jsou povinny:
a) třídit komunální odpad podle sytému stanoveného v čl. 4 této vyhlášky a ukládat jej v
souladu s tímto systémem na místech určených v čí. 5 vyhlášky, zejména třídit a
odděleně ukládat využitelný a nebezpečené složky komunálního odpadu
b) při mobilním sběru odkládat odpad na určená místa jeden den před dnem určeným
pro mobilní sběr
2. Fyzickým osobám se zakazuje zejména:

a) využívat popelnice a kontejnery k jinému účelu než k odkládání určených odpadů
b) odkládat do popelnic žhavý popel, hořící předměty,tekuté odpady, odpady s
obsahem tekutin, stavební odpad, kamení
c) zapalovat obsah popelnic
d) ukládat do odpadkových košů domovní odpad
Čl. 8
Povinnosti vlastníků budov
1. Vlastníci budov jsou povinni:
a) zajistit si stálé stanoviště popelnic nenarušující vzhled obce
b) udržovat stálá stanoviště popelnic a jejich nejbližší okolí v čistotě
c) zajistit v den svozu přemístění popelnic na místo svozu stejně jako jejich vrácení na
stálé stanoviště
d) zajistit, aby popelnice na stálých stanovištích ani v místech svozu neomezovaly ani
neohrožovaly plynulost silničního provozu a bezpečnost chodců
e) udržovat místo svozu přístupné pro osobu pracovníky osoby pověřené obcí,
zejména zajistit na miste svozu úklid sněhu.

Část III.
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
Čl. 9
1. Původci odpadu a fyzické osoby, které produkují stavební odpad, jsou povinni tento
odpad třídit a vytříděný nabídnout k využití:
a) sběrně nebo výkupně surovin (kov, sklo)
b) provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu
c) odběratelům nebezpečných složek dle čl. 5 vyhlášky
2. Zneškodnění stavebního odpadu nařízené skládce je možné pouze v případě, že
původci odpadu a fyzické osoby nenašli výše uvedené využití pro jimi produkovaný
stavební odpad.
3. Stavební odpad nelze odkládat do sběrných nádob určených na komunální odpad.
Původci odpadu a fyzické osoby, které produkují stavební odpad, si zajistí jeho
likvidaci po vytřídění využitelných a nebezpečených složek na vlastní náklad
prostřednictvím oprávněné osoby.

Část IV.
SANKCE
Čl. 10
Porušeni povinnosti" a zákazů vyplývajících z této vyhlášky se postihuje podle
zvláštních právních předpisů6).

________________________________________________________________________
6)

§ 66 odst. l zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Loukov č. 02/94 o
systému sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu včetně
systému nakládání se stavebním odpadem v obci Loukov a obecně závazná vyhláška
obce Loukov o poplatku za sběr, svoz a třídění, využíváni a zneškodňování komunálního
odpadu v Loukově.

Čl. 12
Účinnost
1. Tato obecné závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Loukov dne 19.
10. 2001 a vyhlášena na úřední desce dne 23.10.2001
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2002

Z. Mikulík
starosta

J. Koláček
místostarosta

