Obecně závazná vyhláška
Obce Bantice
Č. 1/2002
O systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na
území obce Bantice
Zastupitelstvo obce Bantice vydalo dne 12,prosince 2001 v souladu s ust. § 10 písm. A), § 35
a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. § 17 odst. 2) a 3) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a změnách některách dalších zákonů tuto obecně závaznou
vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem na území obce Bantice.
Čl. I
Základní ustanovení
1. Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob trvale bydlících v obci Bantice, osob
vlastnících objekty k rekreaci v obci a právnických osob, které se smluvně přihlásí k systému
obce při nakládání s komunálním odpadema a s jejich vytříděnými látkovými složkami.
Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikajícími v důsledku podnikatelské činnosti, na
něž se vztahuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších
zákonů.
2. Systém nakládání a komunálním a objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými
složkami je součástí komplexního kombinovaného systému třídění, sběru, svozu,
shromažďování, dočasného skladování, využívání nebo odstraňování látkových složek
obsažených v komunálním a objemném odpadu, přičemž :
a. zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených (zejména
stanoviště sběrných nádob) do typizovaných sběrných nádob. Svoz a
následné odstranění směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná
osoba na základě smluvního vztahu s obcí Bantice. Sběr u všech
typizovaných sběrných nádob je prováděn ve frekvenci 1 krát za 14 dnů
b. vytříděné látkové složky z komunálního
a objemného odpadu –
ekonomicky zhodnotitelné, nebezpečné, elektronický sšrot – jsou
shromažďovány v mobilní sběrně.
c.
3.O dalších podrobnostech případných změn v systému nakládání s komunálním odpadem a
organizací svozu budou fyzické i právnické osoby ihned informovány Obecním úřadem
Bantice.
4. Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním
odpadem upravují : a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších
zákonů
b)na území obce Bantice tato vyhláška

ČL. II
Základní pojmy
1. Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 158/2001 Sb., o odpadech a o změnách
některých zákonů.
2.Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy :
a) objemný odpad je druh komunálního odpadu, který vzniká při činnosti fyzických osob.
Od běžného komunálního odpadu se liší některými svými vlastnostmi. Jedná se o
odpad, který svým rozměrem, případně hmotností nevyhovuje běžnému periodickému
svozu, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob. Tímto odpadem
je zejména odpad dřeva z obalů, staveb nebo demolic, opotřebované pneumatiky,
směsný stavební a demoliční materiál, pračky, ledničky a jiný elektronický materiál.
b) Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad je místo vybavené sběrnými nádobami
určenými ke sběru tříděného komunálního odpadu.
c) Dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby, která umožňuje
uložit veškerý komunální odpad
d) Nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytyčený poloměrem 3m od sběrných nádob
nebo sběrné nádoby
e) Životnost sběrné nádoby je doba, po kterou je možno nádobu používat k danému účelu
f) Místo určené k odkládání zbytkového komunálního odpadu je každá typizovaná
sběrná nádoba umístěná na místě, kde lze vyprázdnit obsah nádoby do sběrného vozu
g) Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona nebo podle zvláštních předpisů
h) Právnické osoba zapojená do systému obce je každý podnikatelský subjekt, který se
přihlásil smluvně k nakládání d komunálním odpadem podle podmínek této vyhlášky,
Čl. III
Povinnosti
1. Fyzická (právnická) osoba je povinna :
a) předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství
b) ukládat nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu
s touto vyhláškou
c) vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu
d) uložit vytříděné látkové složky z komunálního a objemného odpadu a předat jej při
mobilním sběru
e) ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných látkových složek
komunálního odpadu pouze odpad, pro který jsou určeny
f) nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem obce, a to ode dne účinnosti
této vyhlášky
g) zajistit pro komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu
(nádoby) nebo objem ve sběrné nádobě jiné fyzické osoby po vzájemné dohodě
h) umístit sběrné nádoby na veřejném prostranství obce pouze v den svozu
i) zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí
j) umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech a časech svozu
k) udržovat nejbližší okolí sběrné nádoby v čistotě
l) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít
m) neukládat do sběrná nádoby odpad dle čl.IV této vyhlášky
n) zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob
o) ukládat objemný odpad na sběrných místech dočasně zřízených

p) při provádění stavebních prací, případně demolic a rekonstrukcí domů (objektů) zajistit
zneškodnění nebo recyklaci tohoto odpadu samostatně na vlastní náklady. K tomu
vyžádat sběrné nádoby u osoby oprávněné
q) na vlastní náklady zabezpečit sběrnou nádobu (nádoby) s potřebnou kapacitou (110,
120 l)
1. Pořadatelé veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí
jsou povinni v místech jejich konání umísťovat dostatečný počet sběrných nádob a
zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid
stanoviště sběrných nádob.
Čl. IV
Sběrné nádoby
1. Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat :
a) nebezpečný odpad
b) stavební suť a jiný podobný odpad
c) objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar a objem, zejména větve
d) uhynulá zvířata a jejich části
e) horký popel
f) tekutiny a ztekucené odpady
2. Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat
3. Zakazuje se pálit odpad
4. Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství
komunální odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti.
ČL. V
Nakládání s odpady
1. Sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu od plátců na území obce zajišťuje obec
Bantice prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání se směsným komunálním
odpadem.
2. Sběr vytříděných látkových složek z komunálního odpadu a objemného odpadu zajišťuje
oprávněná osoba mobilním svozem ve lhůtě zveřejněné OÚ Bantice způsobem v obci
obvyklým
3.Stavební odpad vzniklý stavební činností občanů bude odkládán do velkoobjemových
kontejnerů oprávněné osoby na základě žádosti a bude odvezen na náklady stavebníka.
ČL. VI
Kontrola
Ustanovení vyhlášky kontrolují :
1. Členové zastupitelstva obce a jeho orgánů.
2. Pověření pracovníci Obecního úřadu Bantice.
Čl.VII
Sankce
Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze uložit fyzické osobě pokutu do výše
30.000,- Kč.

ČL. VII
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/1999 ze dne 4.8.1999
ČL. IX
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

V Banticích dne 12.12.2001

………………………………..
Remeš René
Starosta

………………………………….
Vystrčil Josef
zástupce starosty

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
-

oleje, tuky všeho druhu včetně obalů
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny
hydrošidy
odmašťovací přípravky
fotochemikálie
léky
galvanické články suché i mokré
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory, rádia,pračky, myčky
agrochemický odpad včetně obalů
pneumatiky osobní a nákladní

