OBEC STARÉ BUKY
Zastupitelstvo obce

OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÉ BUKY
c. 1/2002

o nakládání s komunálním odpadem a se
stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Staré Buky schválilo dne 20. února 2002 v souladu s
ustanovením § 10 písmo a) zákona C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zrízení) a v souladu s § 17, odst. 2 zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zmene nekterých dalších zákonu tuto obecne závaznou vyhlášku o
systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a
odstranování komunálního odpadu na území obce Staré Buky.

CÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
Clánek I
Úcel a rozsah platnosti vyhlášky
1)Tato obecne závazná vyhláška stanovuje systém shromaždování, sberu,
prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálního odpadu na území
obce Staré Buky, vcetne míst urcených k odkládání odpadu, systém
nakládání se stavebním odpadem.
2) Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které trvale bydlí na
území obce a na fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví
stavbu urcenou nebo sloužící k individuální rekreaci ..
3) Vyhláška se rovnež vztahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené k
podnikání, provozující cinnost na území obce Staré Buky (vcetne služeb
ubytování), pokud pri jejich cinnosti vznikají odpady zarazené dle
Katalogu odpadu jako komunální odpad. Tyto osoby pritom využívají
zavedený systém na základe písemné smlouvy s obcí Staré Buky, která
obsahuje výši sjednané ceny za tuto službu, nebo na základe smlouvy s
firmou TRANSPORT Trutnov S.LO. (nutno doložit kopií smlouvy s
uvedenou firmou).

Clánek II
Základní pojmy
Komunální odpad~e veškerý odpad vznikající na území obce pri
cinnosti fYzických osob, s výjimkou odpadu vznikajících u právnických
osob nebo fYzických osob oprávnených k podnikání. Komunální odpad je
také odpad vznikající pri cištení verejných komunikací a prostranství, pri
údržbe zelene a hr1>itova.
1)

2) Nebezpecný odpad~e složka komunálního odpadu, která má jednu
nebo více nebezpecných vlastností dle zvláštních predpisu~Jedná se
zejména o barvy, lepidla, pryskyrice, rozpouštedla, kyseliny, hyd8xidy,
detergenty, odmaštovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy,
galvanické clánky, zárivky, obrazovky ajiný elektronický odpad, zarízení
s obsahem cWorof1uorovodíku (lednice), oleje nebo tuky (s výjimkou
potravinárských ).
3) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro své rozmery
nemuže být odkládána do sberných nádob na smesný odpad.
4) Smesný odpad je složka komunálního odpadu, která zustává po
vytrídení objemného a nebezpecného odpadu, papíru, skla a plastu z
komunálního odpadu.
5) Ulicní smetky je složka komunálního odpadu nashromáždená pri
cištení verejných prostranství.
6) Odpad ze zelene je složka komunálního odpadu prevážne biologického
puvodu z údržby verejné zelene ve vlastnictví nebo správe obce, ze zahrad
a zelene ve vlastnictví fYzických osob a ze hr1>itova.
7) Sberná nádoba je typizovaná nádoba urcená k odložení složek odpadu
(tzv. popelnice) s vnitrním objemem 110 litru. Ve sberné nádobe jsou
složky odpadu prechodne do doby svozu. Sbernou nádobou je rovnež
velkoobjemový kontejner (s vnitrním objemem na 5 m3) umístený na
verejném prostranství.
8) Dostatecný objem sberné nádoby na smesný odpadja takový objem
sberné nádoby nebo soucet vnitrních objemu sberných nádob, který pri
dané frekvenci svozu odpadu a pri daném poctu osob užívajících objekt
umožnuje uložit veškerý smesný odpad vznikající pri provozu domácnosti
v objektu do sberné nádoby.

9) Puvodcem odpadu~e právnická osoba, pokud pri její cinnosti vzniká
odpad, nebo fyzická osoba oprávnená k podnikání, pri jejíž podnikatelské
cinnosti vzniká komunální odpad. Pro komunální odpad vznikající na
území obce, který má puvod v cinnosti fyzických osob, na než se
nevztahují povinnosti puvodce, se za puvodce považuje obec. Obec se
stává puvodcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba
odpad uloží na míste k tomu urceném, obec se soucasne stane vlastníkem
odpadu.
10) Oprávnená osoba1Jjekaždá právnická nebo fyzická osoba oprávnená
k podnikání, kteráje oprávnená k nakládání s odpady podle zákona
c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, nebo
podle zvláštních predpisu.
11) Okolí sberných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2 m (všemi
smery) od sberných nádob.
12) Objekt je bytový nebo rodinný dum anebo jiná stavba, ve které je
alespon jeden byt.

CÁST DRUHÁ
Nakládání se stavebním odpadem a odpadem ze zelene
Clánek III
Stavební odpad vzniklý na území obce pri stavební cinnosti fyzických
osob, právnických osob a fyzických osob oprávnených k podnikání musí
být ukládán do rozmerove vhodných kontejneru oprávnené osoby,
prípadne subjektu provádejícího stavební cinnost a odvezen na rízenou
skládku, pokud není tento odpad prímo nakládán a vyvážen z místa
vzniku k využití nebo zneškodnení v souladu s platnými predpisy.
1)

2) Vyvážení kontejneru je nutno realizovat bezodkladne tak, aby
nedocházelo k nepríznivému estetickému ani hygienickému dopadu na
životní prostredí v obci.
3) Odpad ze zelene vzniklý na území obce pri cinnosti fyzických osob a
fyzických osob oprávnených k podnikání je prednostne využíván ke
kompostování na pozemku plátce poprípade na míste urceném obecním
úradem.

CÁST TRETÍ
Nakládání s komunálním odpadem

Clánek IV
Trídení odpadu
Komunální odpad se v obci trídí na následující složky:
a) papír,
b) sklo,
c) plasty,
d) objemný odpad,
e) nebezpecný odpad,
f) smesný odpad.

Clánek V
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a) odpad trídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v cI. IV,
b) vytrídené sklo oddelene shromaždovat, trídit nebtzpecné odpady a
predávat je dle obcí stanoveného harmonogramu na k tomuto urcené
místo, pritom jsou povinny pocínat si tak, aby nedošlo k ohrožení nebo
poškození života a zdraví lidí, zvírat ci rostlin nebo nedošlo k ohrožení
nebo poškození životního prostredí,
c) objemný odpad odkládat do velkoobjemových kontejneru umístených v
obci,
d) odkládat do sberných nádob pouze složky odpovíd.ající oznacení sberné
nádoby, užívání sberných nádob pro odkládání jiné složky nebo k jinému
úcelu je zakázáno,
e) nepoškozovat sberné nádoby,

f) nespalovat odpad ani jiné složky ve sberných nádobách, na volných
plochách ani v zarízení na spalování tuhých paliv,
g) pocínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení
pravidelného svozu odpadu nebo nezpusobily narušení systému svozu.

Clánek VI
Povinnosti puvodcu odpadu
1)Puvodci odpadu, pri jejichž cinnosti vzniká odpad zarazený dle
Katalogu odpadu jako komunální, jsou povinni tento odpad trídit, využívat
nebo zneškodnovat. K tomu mohou využívat systému obce realizovaného
oprávnenou osobou na základe písemné smlouvy s obcí a pri dodržení
všech ustanovení této vyWášky a uzavrené smlouvy.
2) Puvodce odpadu, který uzavrel s obcí smlouvu podle odst. 1)je zejména
povmen:
a) s odpadem nakládat v souladu s ustanovením zákona 4),
b) pri porádání kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí též
zajistit v míste konání techto akcí umístení sberných nádob na odpady a
zabezpecovat jejich vcasné a úplné vyprazdnování, jakož i úklid techto
míst a okolí na základe smlouvy s oprávnenou osobou,
c) pri likvidaci potravin z provozoven hromadného stravování zajistit
hygienicky nezávadnou likvidaci techto odpadu v souladu se zákona 4).
3) Puvodci odpadu dle odst. 2 není dovoleno:
a) odkládat odpady z podnikatelské cinnosti do sberných nádob na
separovaný a komunální odpad, které jsou urceny pro fyzické osoby,
b) odkládat odpady do velkoobjemových kontejneru pro potreby fyzických
osob.

Clánek VII
Vlastník objektu
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt definovaný v c. II,
odst. 12, umístený na území obce Staré Buky, je jeho správcem nebo má k
nemu právo hospodarení:
a) zajistí dostatecný objem sberných nádob na smesný odpad,
b) zajistí fyzickým osobám užívajícím objekt nepretržitý prístup ke
sberným nádobám,

c) udržuje cistotu na stálém stanovišti nádob,
d) zajistí v zimním období odklízení snehu z okolí sberných nádob vcetne
zajištení posypu náledí.

Clánek Vln
Povinnosti oprávnené osoby
Oprávnená osoba je povinna:
a) prijmout harmonogram svozu smesných odpadu, který bude k
nahlédnutí na Obecním úrade ve Starých Bukách i u oprávnené osoby,
b) provádet pravidelný svoz odpadu ve všech cástech obce,
c) provádet opravu a výmenu sberných nádob do 3 pracovních dnu od
zjištení nebo oznámení o jejím poškození ci odcizení,
d) zajistit, aby pri svozu, nakládání a další manipulaci, nedošlo ke
smíchání vytrídených odpadu,
e) zajistit, aby pri svozu a preprave složek odpadu nedocházelo k úniku
odpadu, v prípade znecištení verejného prostranství je oprávnená osoba
povinna neprodlene toto znecištení odstranit,
f) kontrolovat technický stav sberných nádob,
g) v prípade, že nesplní harmonogram svozu smerného odpadu, zajistí
náhradní svoz neprodlene, nejpozdeji následující den po nerealizovaném
svozu odpadu,
h) dle harmonogramu obce zajistit sber a likvidaci nebezpecného a
objemného odpadu.

Clánek IX
Objekty pro individuální rekreaci
Fyzická osoby, k1erá vlastní objekt pro individuální rekreaci na území
obce Staré Buky a její trvalé bydlište se nachází mimo obce Staré Buky, je
povinna ukládat komunální odpad vzniklý v tomto objektu jen na s obcí
dohodnutém míste.
1)

2) Fyzická osoba, která vlastní objekt pro individuální rekreaci na území
obce Staré Buky ajejí trvalé bydlište se nachází také na území obce Staré
Buky, muže odkládat komunální odpad vznilý v tomto objektu i v míste
trvaléhobydlište.

CÁST CTVRTÁ
Záverecná a zrušovací ustanovení
Clánek X
Sankce
Za porušení povinností vyplývajících z této vyWášky muže príslušný
orgán uložit sankce dle zvláštních predpisu 3)4).

Clánek XI
Dnem 1. dubna 2002 se ruší obecne závazná vyhláška obce Staré Buky
c. 1/1991, o nakládání s komunálním odpadem.

Clánek XII
Úcinnost vyhlášky
1)Tato vyWáška byla vyWášena vyvešením na úrední desce Obecního
úradu ve Starých Bukách dne 21. února 2002.
~) Tato vyhláška nabývá úcinnosti dne 1. dubna 2002.

Makešová Alenka
místostarosta

Príloha c. 1 k obecne závazné vyhlášce obce Staré Buky c. 1/2002
Stanovište sberných nádob:
a) Místem pro sberné nádoby o objemu 110 litru jsou pro fyzické osoby místa urcená vlastníkem
objektu.
b) Místem velkoobjemových kontejneru pro smesný odpad:
- Horní Staré Buky - otocka autobusu
- Prostrední Staré Buky - pod Cerveným kopcem
- Prostrední Staré Buky - u OÚ /bývalá škola!
- Dolce rekreacní oblast - u restaurace Severka
- Dolníky u cp. 157 Ip. Mejva1d/
c) Stanovište kontejneru na trídený odpad Idle oznacení kontejneru!:
- u OÚ Staré Buky /bývalá škola!
Papír bude sbírán 2x rocne dle požadavku obcanu.
d) Nebezpecný odpad bude sbírán 2x rocne dle dispozic obecního úradu na stanovištích:
- Horní Staré Buky - stanovište velkoobjemového kontejneru
- Prostrední Staré Buky - autobusová zastávka u Jednoty
- Dolní Staré Buky - autobusová zastávka u Veverku
- Dolce rekreacní oblast - stanovište velkoobjemového kontejneru
- Dolníky - stanovište velkoobjemového kontejneru
e) Sber železného šrotu zajistí obecní úrad dle požadavku obcanu - minimálne lx za rok.

