OBEC OSTRÁ
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá
č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území Obce Ostrá
Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 26.2. 2015 usnesením č.20/5 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1)

Tato vyhláška stanoví
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Ostrá
b) systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostrá

(2)

Tato vyhláška se vztahuje:
a) na všechny fyzické osoby na území obce Ostrá
b) na právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které uzavřou
s obcí písemnou smlouvu o využití systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva
musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

Článek 2
Všeobecné povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
(1)

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje
lidské zdraví a životní prostředí.

(2)

Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné komunální odpady
g) Objemný odpad
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h)

Směsný komunální odpad, tj. zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle písm. a), b), c), d), e), f), g) tohoto odstavce.

(3)

Fyzická osoba je zejména povinna:
a) předcházet vzniku odpadů a omezit jejich množství,
b) ukládat odpad na místa touto vyhláškou k tomu určená,
c) vytřídit nebezpečné a využitelné složky z komunálního odpadu a uložit je na
místech k tomu určených.

(4)

Zakazuje se:
a) odkládání jiného než komunálního odpadu na určených sběrných místech,
b) mísení vytříděných druhů odpadů,
c) používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu
odpadu,
d) odkládat odpad mimo sběrné nádoby nebo sběrná místa určená touto vyhláškou.

Článek 3
Sběrná místa a sběrné nádoby
(1)

Sběrná místa jsou:
- označené barevně rozlišené kontejnery a nádoby na vytříděné složky komunálního
odpadu
- sběrné nádoby označené roční nálepkou dokladující zaplacení služby, jako stálá
místa příslušná k obytným nemovitostem – bez označení není sběrná nádoba
sběrným místem ve smyslu této vyhlášky.
- přechodná sběrná místa

(2)

Biologické odpady rostlinného původu jsou odpady vznikající při úpravě zeleně, tj.
posekaná tráva, shrabané listí, rostlinné zbytky, větve a drobné dřeviny z prořezávky
keřů a stromů.
Preventivním opatřením před vznikem biologických odpadů je domovní kompostování.
V období od 1.4. do 31.10. každého roku biologické odpady rostlinného původu občan
odváží k využití do kompostáren, kdy seznam těchto zařízení pro nakládání
s biologickými odpady bude k dispozici na obecním úřadě, nebo odkládá do dočasně
přistavených kontejnerů. Místa, data a časy přistavení kontejnerů budou oznámena na
vývěskách obecního úřadu a veřejným rozhlasem.

(3)

Papír, plasty, sklo se odděleně ukládají do k tomu určených, označených a barevně
označených (papír – modrá, plasty - žlutá, sklo – zelená) nádob, které stojí rozmístěny
na nepřetržitě přístupných místech pro fyzické osoby.

(4)

Železný odpad a odpad barevných kovů se odkládá při kontejnerovém mobilním
odvozu objemného odpadu. Místo shromažďování kovových odpadů je u obecního
úřadu v Ostré a u zastávky ve Šnepově. Čas a datum sběru bude oznámen na
vývěskách obecního úřadu, veřejným rozhlasem.

(5)

Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev, spotřební
chemie, zářivky, rozpouštědla, oleje, léky) – likvidace bude zajištěna mobilním sběrem.
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Místo, datum a čas bude oznámen na vývěskách obecního úřadu, veřejným
rozhlasem.
(6)

Objemný odpad bude odvážen kontejnerovým mobilním sběrem. Místo
shromažďování objemných odpadů jsou dočasně přistavené kontejnery u obecního
úřadu v Ostré a u zastávky ve Šnepově. Místo, datum a čas bude oznámen na
vývěskách obecního úřadu, veřejným rozhlasem.

(7)

Směsný komunální odpad (domovní odpad) po vytřídění výše uvedených
využitelných složek komunálního odpadu, je odkládán do sběrných nádob (popelnic),
příslušných k jednotlivým nemovitostem (stálá sběrná místa). Nádoba musí být
viditelně označena roční nálepkou dokladující zaplacení služby na dané období.
Obsahuje-li nádoba (popelnice) jiný druh odpadu, než pro jaký je určena, může
odvozce odmítnout obsah nádoby naložit do sběrného prostředku.

(8)

Stavební odpad (např. vybourané cihly, omítka, kámen, živice, beton) vzniklý
modernizací, výstavbou či přestavbou nemovitostí fyzických osob, občan odváží
k využití do recyklačního střediska. Seznam těchto zařízení pro využívání stavebních
odpadů bude k dispozici na obecním úřadě.

Článek 4
Poplatky
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a
odstraňování komunálního odpadu je stanoven v samostatně vydané obecně závazné
vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Článek 5
Pravomoci obce a kontrolní činnost
Kontrolu provádí obecní úřad dle § 80 zák. č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 6
Sankce
Porušení povinností při nakládání s odpadem bude postihováno podle obecně
závazných právních předpisů.Článek 7

Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška Obce
Ostrá č. 1/2014 ze dne 18.12.2014, Usnesení 3/14.
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Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 23.3.2015.

.....................................

...............................................

.
Ing. Jiří Čenský
místostarosta

Mgr. Jana Šenfelderová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.3.2015
Sejmuto z úřední desky dne:
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