Obecně závazná vyhláška obce Chraštice
č. 1/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Chraštice včetně systému nakládání se stavebním
odpadem.
Zastupitelstvo obce Chraštice vydalo na svém zasedání konaném dne 20.2.201 v souladu se §10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění
a §17 odst. 2 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1) Tato vyhláška stanovuje:
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Chraštice (dále jen systém),
b) systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Chraštice
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a pro
všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
na katastrálním území obce.
3) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen
podnikatelé) mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem.

Článek 2
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad je uveden v příloze č. 1
zákona o odpadech.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u podnikatelů.
Komunální odpad a jeho složky (pro účely této vyhlášky) jsou:
a) domovní odpad - odpad z provozu domácností a z činnosti spojených s úklidem a provozem
obytných budov a přilehlých nemovitostí.
b) objemný odpad - odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze umístit do
sběrných nádob na domovní odpad (popelnic).
c) využitelné složky komunálního odpadu - papír, sklo, železný šrot, odpadní textil a oděvy,
kompostovatelný odpad apod.
d) nebezpečné složky komunálního odpadu (mající některou z nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 zákona o odpadech) - baterie a akumulátory, léky, zářivky, ledničky a mrazničky,
televizory, použité oleje, staré barvy, použitá organická rozpouštědla, hydroxidy, odmašťovací
přípravky, zbytky pesticidů a jejich obaly apod.
e) uliční smetky - odpady z čištění veřejných prostranství a drobné odpady uložené do uličních nebo
parkových odpadních košů.
f) odpad ze zeleně - odpad ze hřbitova a zeleně ve správě obce.

3) Stavební odpad je odpad vznikající modernizací obytných budov, přestavbou rodinných domků,
objektů apod.
4) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
5) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v
místě jejich vzniku před dalším nakládáním s nimi.
6) Původcem odpadu se pro účely této vyhlášky stává obec v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady
odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
7) Sběrný dvůr je zařízení vybudované obcí sloužící ke shromažďování a dočasnému skladování
vytříděných druhů odpadů z komunálního odpadu, včetně odpadu objemného.
8) Stanoviště sběrných nádob je stavebně upravené místo vybavené sběrnými nádobami určenými
ke sběru komunálního odpadu (tzv. popelnicový dvorek). Dále se za stanoviště sběrných nádob
považuje veřejné prostranství před nemovitostí v den pravidelného svozu sběrných nádob a místa
umístění kontejnerů na shromažďování vytříděných složek z komunálního odpadu.
9) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby a kontejnery určené ke shromažďování komunálního
odpadu a složek z něj vytříděných (sklo, papír, plast apod.).
10) Oprávněná osoba je osoba provádějící sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu.

Článek 3
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
vždy využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.
2) Fyzické osoby jsou zejména povinny:
a) zajistit si odpovídající sběrnou nádobu na odpad - popelnici a uzavřít smlouvu s obcí o úhradě a
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu;
b) v případě odběru jednorázových známek nejméně zakoupit za kalendářní rok:
4 osoby v domácnosti - známky na 40 svozů;
3 osoby v domácnosti - známky na 30 svozů;
2 osoby v domácnosti - známky na 20 svozů;
1 osoba v domácnosti - známky na 10 svozů;
majitelé rekreačních objektů - známky na 10 svozů;
c) předcházet vzniku odpadů a omezit jejich množství;
d) ukládat odpad na místa touto vyhláškou k tomu určená;
e) vytřídit nebezpečné a využitelné složky z komunálního odpadu a uložit je na místech k tomu
určených;
f) zpřístupnit sběrné nádoby v den svozu a po jeho provedení sběrnou nádobu opět z veřejného
prostranství odstranit;
g) udržovat nejbližší okolí a samotná stanoviště sběrných nádob v čistotě;
h) sběrné nádoby plnit tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.
3) 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,
e) spalování odpadů v domácích topeništích (plasty, hadry, dřevo s povrchovou úpravou apod.) nebo
na vlastním pozemku či veřejném prostranství
f) vylévání nebo odhazování odpadů do kanalizace.

Článek 4
Sběrná místa a sběrné nádoby
1) Sběrné nádoby (popelnice)
Slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z
domácností, kuchyňský odpad.
Vyprazdňování popelnic se provádí v zimním období jednou týdně, od května do září 1x za 14 dnů.
Podle množství vyprodukovaného odpadu lze zakoupit na obecním úřadě známky - nálepky s
vyznačením svozu:
- pravidelný svoz 1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní v letním období;
- pravidelný svoz 1x za 14 dní;
- pouze zimní odvoz;
- svoz chalupářům;
- nepravidelný svoz - jednorázová známka.
2) Mobilní plechový kontejner - bioodpad
Kontejner je umístěn u farské zdi naproti soše sv.Jana celoročně a je určen pouze pro odpad ze
hřbitova. Do tohoto kontejneru je zakázáno ukládat jiný než biologický (rozložitelný) odpad.
3) Kontejnery na tříděný odpad - sklo
V katastru obce jsou rozestavěny 6 zelených plastových kontejnerů na bílé a barevné sklo (na návsi
v Chrašticích u hřbitovní zdi, na návsi v Chraštičkách „U Lipky“ a v areálu školy). Ukládat jiný odpad
než sklo do těchto kontejnerů je zakázáno.
4) Kontejnery na tříděný odpad - plasty
V katastru obce jsou 2 žluté plastové kontejnery (v Chrašticích na návsi u hřbitovní zdi,
v Chraštičkách na návsi). Odkládat do kontejnerů jiný odpad je zakázáno PET lahve je nutné před
vyhozením do kontejneru zbavit vzduchu.
5) Kontejnery na tříděný odpad - papír
V katastru obce jsou 2 modré plastové kontejnery (v Chrašticích na návsi u hřbitovní zdi a v areálu
školy). Odkládat do kontejnerů jiný odpad než neznečištěný papír a kartony je zakázáno. Škola
organizuje 2x ročně sběr starého papíru, který mohou pevně zabalený jednorázově přinášet i občané.
6) Mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu
Kontejner na nebezpečný odpad je přistavován 2x ročně (v květnu a v říjnu) na náves v Chraštičkách
a před Obecním úřadem v Chrašticích. Nebezpečný odpad si každý občan musí naložit do
přistaveného kontejneru sám. Den a hodina přistavení kontejneru budou oznámeny prostřednictvím
letáčku, vyvěšením ve vývěsce obecního úřadu a oznámením na obecním webu.
7) Sběr železného šrotu – 1 x ročně
Koná se 1x ročně - zpravidla v květnu.
Určená místa: Před každým obytným stavením v obci. Termín sběru železného šrotu bude občanům
oznámen prostřednictvím letáčků do každé domácnosti a ve vývěsce obecního úřadu.
8) Sběr vyřazených léků
Sběr vyřazených a nepoužitých léků provádí každá lékárna (nejbližší jsou v Kozárovicích a v Milíně).
9) Velkoobjemový odpad
Občané mají možnost objednat si přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad u firmy Rumpold,
která v naší obci zajišťuje sběr, třídění a odvoz odpadu.

Článek 5
Povinnosti oprávněných osob provádějících sběr a svoz komunálního odpadu
Provádět sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně
a v souladu s ostatními obecně závaznými právními předpisy a touto vyhláškou obce.

Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech. Každá případná změna bude
oprávněnou osobou řešena dle smlouvy s obcí.

Článek 6
Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
Úhradu za shromažďování, sběr přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
platí fyzické osoby z jejichž činnosti vzniká na území obce komunální odpad na základě smlouvy
uzavřené s obcí ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona o odpadech, v platném znění.
Podnikatelé, kteří na základě písemné smlouvy využívají systému obce platí cenu sjednanou v této
smlouvě.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů (fyzických osob), popřípadě právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odvezen na náklady příslušné osoby na řízenou
skládku nebo do zařízení k recyklaci dle platných předpisů. Tento článek se týká veškerých odpadů s
výjimkou stavebních odpadů skupiny 170500 (zemina, kamenivo); zde je povoleno využití pro svojí
potřebu nebo pro potřeby obce, popř. jiné využití se souhlasem obce.

Článek 8
Sankce
1) Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb, o přestupcích, v
platném znění a podle zákona o odpadech.
2) Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni určení pracovníci obce.
Článek 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2012.

...................................................
Marie Dvořáková, starostka

………………….………………….
Mgr. Karel Derfl, místostarosta
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Sňato :

