Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou
č. 4/2001
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Teplice nad Bečvou včetně systému
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území
obce Teplice nad Bečvou
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou vydává dne 5.12.2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a
§ 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
ZÁVAZNOST OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
1.

2.
a.
b.
c.
d.

Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Teplice nad Bečvou (dále jen systém
nakládání s komunálním odpadem), včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na
území obce Teplice nad Bečvou (dále jen systém nakládání se stavebním odpadem).
Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro
každou fyzickou osobu, která má v obci Teplice nad Bečvou trvalý pobyt
každou fyzickou osobu, která na území obce Teplice nad Bečvou vlastní stavbu určenou nebo sloužící
k individuelní rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
pro všechny původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů 1) jako odpad podobný
komunálnímu odpadu, pokud na základě písemné smlouvy s obcí Teplice nad Bečvou využívají
systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí Teplice nad Bečvou.
každou fyzickou osobu, která se na území obce Teplice nad Bečvou zdržuje.
Článek 2
ZÁKLADNÍ POJMY

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a.
b.
c.
d.
e.

odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší
do některé skupiny odpadů uvedených v příl. č.1 zákona
komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území obce Teplice nad Bečvou při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
nebezpečným odpadem je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím
právním předpisu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 1 zákona,
nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování,
shromažďováním odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů v místě před jejich dalším ukládáním,

f.
g.
h.
i.

j.

odstraňováním odpadů jsou činnosti uvedené v příl. č.4 zákona,
skládkou odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením
na zemi nebo do země,
původcem odpadů je právnická osoba, při jejích činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady,
pro komunální odpady vznikající na území obce Teplice nad Bečvou, které mají původ v činnosti
fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec Teplice
nad Bečvou, která se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
odloží lna místě k tomu určeném a obec Teplice nad Bečvou se současně stává vlastníkem těchto
odpadů,
oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo
podle zvláštních předpisů uvedených v příloze č.2.
Článek 3
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

1.

Nakládání

A:Shromažďování a třídění
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
a.

Popelnice (110 l)
umístěné v domácnostech. Slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze,
nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady

b.

Kontejnery (1100 l)
umístěné před panelovými domy a to
2 kontejnery u domu čp. 98
1 kontejner u domu čp. 104

c.

Kontejnery na tříděný odpad
umístěné v počtu 6 kontejnerů za prodejnou Jednoty.
Slouží k ukládání
o
o
o

papíru
skla
plastů
Jsou barevně rozlišeny a označeny druhem odpadu

a.

Svozové vozidlo na sběr a odvoz nebezpečného odpadu
např. olověných akumulátorů, výbojek, zářivek, monitorů, televizních obrazovek, nátěrových hmot,
znečištěného textilního materiálu, oleje, elektronického odpadu, monočlánků, lednic, pneumatik, léků
apod.
umístěné vždy podle harmonogramu svozu u hasičské zbrojnice čp.87

b.

Svozové vozidlo na sběr a svoz kovového odpadu
projíždí v den vyhlášeného svozu kovového odpadu obcí a odebírá přistavený kovový odpad připravený
k odvozu před jednotlivým domem

c.

Velkoobjemový kontejner
přistavený ke sběru a svozu velkorozměrného komunálního odpadu (skříně, stoly, boty, postele, textil
apod.) je přistaven 2x ročně pro dobu vyhlášeného odvozu na volné ploše vedle prodejny Jednota.

d.

Odpadkové koše
rozmístěny v počtu 20 košů v obci.

B: Sběr a přeprava
a.

Netříděný
(zbytkový) komunální odpad se ukládá v domácnostech do sběrných nádob (popelnice o obsahu 110 l),
v bytových domech do kontejnerů (obsah 1100 l), které jsou v den určeného svozu přistaveny ke
krajnici silnice nebo místní komunikace, odkud jsou odvezeny oprávněnou osobou na skládku odpadů

b.

Tříděný
s označením: papír, sklo, platy se ukládá do kontejnerů na určeném stanovišti. Po jejich naplnění je
jejich obsah odvážen na základě telefonické objednávky oprávněnou osobou.

c.

Nebezpečný
se shromáždí na určeném stanovišti 2x ročně, odkud je odvezen oprávněnou osobou

d.

Rozměrný
se shromáždí na určeném stanovišti do přistaveného velkoplošného kontejneru a odvezen oprávněnou
osobou

e.

Kovový
se přistaví 2 x ročně ke krajnici silnice a nebo místní komunikace, odkud je odvezen
členy SDH a předán oprávněné osobě – Sběrným surovinám

C: Využívání a odstraňování
a.
b.
c.
d.
e.

Netříděný (zbytkový) komunální odpad – je odvážen oprávněnou osobou
Tříděný odpad – je odvážen oprávněnou osobou k recyklaci
Nebezpečný – je odvážen oprávněnou osobou
Rozměrný – je odvážen oprávněnou osobou
Odpadkové koše – odpad je odvážen se zbytkovým komunálním odpadem

(2) Uzavření písemné smlouvy
Původci odpadu, kteří produkují v obci Teplice nad Bečvou odpad zařazená podle Katalogů 1)
jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání,
Článek 4

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob, po případě původců odpadů, bude odkládán do
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby,které budou po naplnění odvezeny oprávněnou osobou na řízenou
skládku stavebních odpadů v Hranicích. Náklady spojené s likvidací stavebního odpadu hradí fyzická osoba,
příp. původce obci Teplice nad Bečvou.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů je možno objednat u obecního úřadu v Teplicích nad Bečvou. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si odstranění (odvoz na řízenou skládku) či využití (recyklace) tohoto odpadu
vlastními prostředky, popř. jiným zákonným způsobem.
Článek 5
POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB A PŮVODCŮ
1.

2.
3.

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto
obecně závaznou vyhláškou, pokud samy odpad nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními
předpisy.
Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu obecního úřadu Teplice nad Bečvou jak naložily se
svým stavebním odpadem.
Pro původce, kteří se do systému nakládání s komunálním odpadem obce Teplice nad Bečvou zapojili,
platí stejné povinnosti jako pro fyzické osoby, uvedené v odst. 1 tohoto článku.
Článek 6

Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí zaměstnanec obce
zařazená do Obecního úřadu.
Článek 7
SANKCE
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních
předpisů 3).
Článek 8
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2001 ze dne 8.2.2001 a dodatek č.3/2001 ze dne 25.6.2001.
Článek 9
ÚČINNOST
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

Zdeněk Holubář
místostasrosta

Ing. Karel Hübl,
starosta obce

SEZNAM ODKAZŮ
1.
2.
3.

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů
(Katalog odpadů)
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 513/1991 (obchodní
zákoník), 138/1973 a 309/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

