Obec H A B Ř Í
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003
o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Habří vydává dne 12. 12. 2003 podle ust.
ő 84, odst. 2), písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a podle ust. ő 17, odst. 2), zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Účelem této vyhlášky je stanovení systému sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Habří, včetně míst určených k odkládání odpadu,
stanovuje také způsob nakládání se stavebním odpadem.
2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající a
působící trvale nebo přechodně na území obce Habří.
3. Na původce odpadu, právnické osoby nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený dle
katalogu odpadů jako odpad komunální, se tato vyhláška
nevztahuje.
Čl. 2
Stanovení systému sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
Pro účely této vyhlášky je:
a) Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl
či povinnost se zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů
podle příl. č. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
b) komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů, vznikajích u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
c) Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných
odpadů, který stanoví prováděcí předpis ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a jakýkoliv jiný odpad, vykazující
jednu nebo více nebezpečných vlastností dle přílohy č. 2 k

citovanému zákonu. Například se jedná o barvy a zbytky barev
včetně obalů od nich, léky a jiné chemické látky, galvanické
články, zářivky a výbojky, oleje a tuky, zejména motorové,
převodové, mazací a pod., látky obsahující azbest, ledničky,
televizory (obrazovky) atd.
d) Objemný odpad - složka komunálního odpadu, která pro velké
rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na komunální a
směsný odpad.
e) Směsný odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po
vytřídění papíru, skla, plastů, objemného odpadu a
nebezpečného odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do
odpadkových košů na veřejných prostranstvích.
f) Stavební odpad - veškerý odpad, vznikající při stavební
činnosti.

1. Způsob zajištění:
a) Obec Habří má pro odstraňování komunálního odpadu zaveden
systém, který realizuje Podnik místního hospodářství Hluboká nad
Vltavou, jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti
nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.
b) Obec Habří bude objednávat každý rok kontejnery u fy, která
realizuje kompletní nakládání s odpady.

2. Způsoby shromažďování komunálního odpadu:
Komunální odpad lze na území obce shromažďovat pouze tímto
způsobem:
a) do speciálních nádob, kterými jsou:
- nádoby na odpad 110 l - "popelnice", kam se ukládá již dále
nevytřiditelný komunální odpad
- velkoobjemové kontejnery, kam se ukládají neskladné odpady,
které není možno shromažďovat do nádob typu "popelnice"
b) do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství.
c) Do nádob na odpad je zakázáno ukládat:
žhavý popel, tekutiny, zbytky ropných produktů, chemikálie,
akumulátory, výbojky, zářivky, suché články, vyřazené léky,
zápalné či výbušné látky a jiné látky ohrožující zdraví,
životní prostředí nebo bezpečnost, organické látky podléhající
rychlému rozkladu, těla uhynulých zvířat, nadrozměrné předměty
či předměty, které by mohly poškodit svozové zařízení či
způsobit nefunkčnost uzávěru nádob.

3. Požadavky na nádoby na odpad a kontejnery.
a) Nádoby na odpad musí být vlastníkem udržovány v dobrém
technickém stavu.
b) Nádoby na odpad musí být trvale umístěny pouze na vlastních
pozemcích fyzických osob, u nájemných domů po vzájemné dohodě
na pozemcích pronajímatele.
c) Dočasné umístění nádob na odpad na veřejných prostranstvích za
účelem svozu odpadu je povoleno dne předcházejícího určenému
dnu svozu a v den svozu.
d) Nádoby na odpad musí být označeny číslem popisným.
4. Četnost svozu komunálních odpadů:
a) popelnice - v zimním období jedenkrát za týden
- v letním období jedenkrát za 14 dní
Období a den svozu bude vždy upřesněn Podnikem místního
hospodářství Hluboká nad Vltavou a vyvěšen na veřejném místě.
b) velkoobjemové kontejnery
Dle potřeby objedná obec kontejnery a občanům oznámí svozové
dny vždy vyvěšením na veřejném místě.

5. Komunální odpad lze vlastníkem odpadu využívat i vlastním
způsobem a to např. kompostováním, přičemž musí být dodrženy
příslušné zvláštní právní předpisy. Nesmí být ohrožováno nebo
poškozováno životní prostředí, sousední nemovitosti. Využití a
odstranění odpadu musí být v souladu se zákonem o odpadech a
zvláštními právními předpisy (např. zákon o ochraně ovzduší).
Dále musí být dodrženy příslušné protipožálrní předpisy.

6. Odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu:
Nebezpečné složky komunálního odpadu fyzické osoby mohou
odkládat v den svozu do objednaných velkoobjemových kontejnerů.
Čl. 3
Způsob prokazování využívání či odstraňování komunálního odpadu.
1) Fyzické osoby, nezúčastňující se systému sěru, třídění,
využívání a odstranění komunálních odpadů stanoveného obcí,
jsou povinny prokázat předložením písemného dokladu orgánům
pověřeným kontrolní činností nad dodržováním této vyhlášky
odstranění či převzetí odpadu oprávněnou osobou (faktura,
platební příkaz, potvrzení, smlouva a pod.). Tyto doklady musí
odpovídat množství vyprodukovaného odpadu za sledované období.

2) Způsob prokázání odstranění odpadu kompostováním či
spalováním se provádí písemným prohlášením fyzické osoby vlastníka odpadu o způsobu zneškodnění odpadu.
3) Ve sporných případech rozhoduje v dané věci orgán pověřený
kontrolní činností nad dodržováním této vyhlášky.
Čl. 4
Stavební odpad
1) Stavebním odpadem pro účely této vyhlášky je odpad vznikající
stavební činností (při stavebních a demoličních pracích). Jedná
se o stavební suť, zbytky stavebních hmot, vytěženou zeminu a
pod.
2) Za stavební odpad nejsou považovány umělohmotné materiály,
kovy, papír, barvy a jiné tekuté hmoty, izolační materiály a
výrobky na bázi ropy.
3) Stavební odpad lze ukládat na nejbližší povolenou skládku.
Dopravu na tuto skládku hradí vlastník stavebního odpadu.
4) Úhrada za odstranění stavebního odpadu se stanovuje dohodou s
provozovatelem této skládky. Cenu hradí fyzické osoby u
provozovatele skládky.

5) Využití stavebního odpadu, například na vyrovnání terénních
nerovností, zpevnění komuníkací a pod., je možné pouze po
konzultaci s obecním úřadem.
6) Prokázání nakládání se stavebním odpadem se provádí obdobným
způsobem jako dle třetí části odst. 1 této vyhlášky. Příslušným
dokladem může být i čestné prohlášení o využití stavebního odpadu
ve stavbě či na pozemku, doložené souhlasným stanoviskem obecního
úřadu.
Čl. 5
Orgány pověřené kontrolní činností na dodržováním této vyhlášky.
K provádění kontrolní činnosti na úseku nakládání s komunálními
odpady na území obce jsou oprávněni a pověřeni členové
zastupitelstva obce Habří.

Čl. 6
Sankce
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickou osobou může být

postiženo jako přestupek podle zákona o přestupcích č. 200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Porušení této obecně závazné vyhlášky fyzickými osobami
oprávněnými k podnikání a právnickými osobami je sankciováno dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, odvozu
a přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu stanoví
obecně závazná vyhláška obce Habří o místním poplatku za
využívání systému.
2. Fyzické osoby jsou povinny, ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, s komunálním odpadem nakládat v souladu s touto
vyhláškou, pokud neprokáží, že tento odpad využily sami nebo sami
zneškodnily v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními
právními předpisy.
3) Ruší se vyhláška vydaná dne 28. 12. 2001.
4) Tato vyhláška byla vyvěšena od 13.12. do 27.12.2003 a nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2004.
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