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CástkaIn

V Y h I á š k a è. 3 / 2005
o nakládánís komunálníma stavebnímodpademna územíobce
Braškov

v

ZastupitelstvoobceBralkov sepodle § 35 odst.3, písmoa) a § 84 odst.2, písmoi) zákonaè.
128/2000Sb.Oobcfchve znìní pozdìjšfchpøedpisùa podlemkona È. 185/2001Sb. o odpadech,
usneslodne 20.9.2005vyd.- úpravuobecnì závamévyblMky, kterou se stanovísystémsbìru,
tøídìní,využívánia zndkodòovánf komW1álního
odpadu,vmikajfciho na úzeDúobce

OBECNÁÈÁST
ÈI. 1
Pfedmìt 8 pùsobnostvyhlálky
.1..

A

Tato vyhláškyøešínakládánís komunálnímodpadema sestavebnímodpademna územíobce
Braškov.Likvidace tekutýchodpadùje øešena
vyhláškouè. 12ze dne26. záøí2001.
Tato vyhláškaje závaznápro všechnyfyzické osoby,kterémají na územíobcetrvalé bydlištì a
pro dalšíosoby,které sena územíobcezdržují.
KOMUNÁLNt ODPAD
Èást I.
Vlastnictví a systémnakládání s komunálnfm odpadem
ÈI. 2
Vlastnictvi komunálnibo odpadu

V okamžiku,kdy fyzická osoba (poplatnik) komunálníodpad nebojeho složky odloží na místì
k tomu urèeném,stává se vlastníkem komunálníhoodpaduobec. Obec zùstáváv1astIÚkem
ve
všechnásledujfcfchfázfchnakládánís tímto odpademaž dojeho pøedániurèenéosobì.

ÈL3
Systémtøídìní komunálního odpadu
Kom unálni odpad se tøídí na složky podle následujfciho systému:
1. sklo
2. drobné plastové pøedmìty a ostatní plasty
3. objemný odpad
4. nebezpeèné
složky komunálníhoodpadu(povinnosttøíditzaèaladnem 1. 7. 1998).

ÈI. 4
Urèená místa pro odklád'ni komun'lnmo odpadu
I) Urèenámístapro odkládáníkomunálníhoodpadujsou:
. Sbìrnénádobynebokontejneryprojednotlivé složkykomunálníhoodpadu.
Stanovištìkontejnerupro separovanýs~, jejichž provozovatelodebírávytfidìné
složkykomunálníhoodpaduv souladus provoznímøádem.
. Sbìrnámístamobilního sbìru nebe7J)eÈných
odpadù.
. Jiná.obcí urèenámísta,kterábudouomaèenánápisem "SB~RNÉ Mf STO" (oznaèeníbude
doplnìno dalšími informacemi).
. Ukámy (Unhoš•, Kladno) nevyužitéléky, budovamateøskéškoly - starý papír, lepenka,
pokudv nf budeorganizovanýsbìr této suroviny.
. Igelitovébarevnì odlišnépytle pro separovanýsbìr pl~ zejménaPET Jahví.
2) Urèenámístaseužívají tìmito zpùsoby:
. Odpadyse vytøfd!néodkládaji do s~ých nádob,které musi být pøístupnénepfetržit! pro
poplatníky.
. Nebezpeènéa jiné odpady se odevzdávajíosádcesvozovéhovozidla pouze v dob!, kdy
svozovévozidlo stoji na zastávcepravidelnéhomobilního sbìru nebezpeèných
odpadda za
podmínekdále stanovených.
3) Užívání urèenýchmíst jiným zpùsobemnež je obsaženov této vyhláAcebude posuzováno
jako porukní obecn~závaznévyhlášky Gednáse zejménao manipulaces obsahemsbìrných
nádobjinými osobaminežjsou k tomu rèenípracovnícipovìøenéosoby).
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Vleobecnépovinnosti
I) Poplatník je povinen:
a) Komunálníodpadtffdit podleobcí stanoveného
systémuna složky uvedenév èlánku4.
b) Vytøídìnésložky komunálníhoodpadu- sklo,plasty(papír)- dle èlánku4 odkládatna
urèenámístaa do igelitových pydti k dalšímuvyužiti a odevzdávatke svozu.
c) Vytfidìné nebezpeèné
složky komnMlnihoodpadudle èI. 4 pøedávatpouzena urèenámístaa
v urèenýèask dalšímuvyužiti nebozneškodn!nf.
d) Objemovýodpadodkládatdo velkoobjemovýchsbìrnýchnádob.
e) Zbytkový odpadodkládatdo sbìrnýchnádob.
f) Ukládatdo sb!rných nádobpouzevytøídìnésložky komunálníhoodpadu,odpovídající
oznaèenísbìrné nádobydle èI. 9. Užívánísbìrnýchnádobk jinému úèelunežk jakémujsou
urèenysystémysbìru, tøídìní,využivánía m~odòování komunálníhoodpadu,je považovánoza
porukní obecnì závamévyhlMky.
2) Do sWrDých nádob na komun'lní odpad je zak6zánoukládat:
1)nebezpeèný
odpad
2) stavebnísu• a jiný podobnýodpad
3) objemovýodpad,pružný nebojiný odpadm!níci tvar. uhynulázvíøataa jejich èásti.
4) horký popel a hoøícípøedmìty
5) tekutinya ztekucenéodpady
3) Je zakizáno odpad ve sWmých nádobáchudup'vat, zhutòovat nebo zapalovat.
4) Je zakázánoukládat do odpadkovýchkošù.rom1fstìnýchna veøejnýchprostranstvích
komunálníodpad,vznikající domácnostinebopøipodnikatelskéèinnosti.
5) Je zakázánoukládat do velkoobjemových bikranù, pfistavených obcí, odpad vznikajfcl
pøi podnikatelské ìinnosti.

ÈI. 6
Ohlalovacf povinnost plátce poplatku (ceny za svoz a likvidaci).

1) Dnemnabytíúèinnostitéto vyhlMky je sjednotlivými plátci poplatkùpodleèI. 2 odst.

14zahájenosprávníøízenío uloženípoplatkuza svozkomunálníhoodpadua za služby,
spojenésesvozem,tøídìníma zne§kodn!nímkomlI_,,-álního
odpadu.
Plátci
poplatk1\
jsou
povinni
omámit
pfsemn!
správci
poplatku
poètypoplatníkù,
2)
užívajícíchnemovitost,vèetnì tìch, kteréjsou užíványk rekreaci,a to ve Ihírtì do 60
dnù odedne nabyti úèinnostitéto vyhlášky.
láAeníplátce poplatku, a to
3) Tuto povinnostplní tlm, že správcipoplatkudoruèíJXOh
podle stavuke dne 30. lednaka1endáhúho
roku.
Plátce
poplatku
je
v
souladu
s
èlánkem
7
odst.
1,povinensprávcipoplatkuohlásitjméno,
4)

~

pøíjmení, adresu a rodné è. poplatníka.
5) Vznikne-li poplatková povinnost bìhem kalendáfnfho roku, musí plátce ihned splnit
ustanovení 1 - 3 èlánku 7 této vyhlMky. Poplatek se platí od prvního dne mìsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vmikla. Zajednotlivé mìsíce do konce
kalendáøníhoroku se platí 1/12 stanovenésazby . Takto stanovenýpoplatekje povinen

poplatníkuhraditpodle doby splatnostiuvedenéna výmìru poplatku.
6) Zanikne-li poplatkovápovinnost,zanikápovinnostplatit poplatekuplynutímmìsíce,ve
kterémtuto skuteènostpoplatnikoznámilsprávcipoplatku.Pfipadnì zjištìný pøeplatek
sevrátí, èiní-li více než 50 Kè a je-li tentovyžádán.

Èt8
Plátce poplatku (cenyza svoz a likvidaci)
Plátceje povinen:
Pøedejftmomé!kod! timt že zajisti úklid m!hu a schl\dnostna pøilehlémchodnikua
pffstupuke sbìrným nádobámtak, abybylo možnérealizovatsvozkomunálnfhoodpaduod
jeho objektu.
Èást II.
Sbìrné nádob)' a svozkomun;álniho odpadu
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ÈL9
Druhy, barvy a oznaìeni sbìrných nádob
I) Sbìrnénádobypoužitév jednésvozovéoblastijsou pøevážnìjednotnétypové øady.
Barva sbìrných nádobèi igelitovýchpytlù slouti pro rozli!ení složekkommláJního
odpadu,kteréje momé do sbìrnýchnádobodIotit. Pro územíobceje závazné
následujfcfbarevnéldenf s~ých nádob:
Barva zelená - na sklo bez rozlilenf barev
BaJVažlutá na plastyneboobalovýodpad(igelitové pytle)
2) Kromì barvy seodlišují s~
nádobynajednotlivé složky komunálníhoodpadui
nápisem,kterýjednomaè~ stano~ kterésloAy kom\má1nfho
odpaduje pøípustné
do
nádobodkládat.

-

ÈI. 10
Výmìna sWmých nádob
Poškozenés~
nádobymusíbýt opravenynebovymìnìny nejpozdìji pfi pøíštímsvozupo
zjištìni poškozenínebonesouladus vyhlMkou. Povinnostsevztahujena vlastníkysbìrných
nádobtrvale èi doèasnìrozm{st!nýchnaveøejnýchprostranstvích,kteøíje pøímoužívajíèi je
pronajímají.

2) Dùvodempro vým!nu sbìrné nádobyje polkozenf.
3) Výmìnu sbìrné nádobyzajistí povìøenáosobaa tuto skuteènostomámí obci ve stanoveném
tem1Ínu.

ÈI. 11
Zpùsoby sbìru složekkomUDálo ího odpadu
1) Na územíobceje zavedenodvomí zpùsobsbìru zbytkovéhoodpadu.
2) Umístìní sbìrných nádobmusi zajistit nepøetržitìdobroupfistupnostpro odkládánísložek
komunálníhoodpadu.
3) Umístìní sbìrných nádobnesmízpùsobovathygienickéani estetickézá~y.
4) Stáléstanovištìs~ých nádobv odvomémsystémuurèi správceobjektupo projednáni
s povìøenouosobou.Oprávnìni pø1sluJných
orgándpodlezvlMtnfch pøedpisùnejsoutímto
ustanovenímdotèena.

0.12
FrekveDcesvozuzbytkového odpadu
1) Svozzbytkovéhoodpaduzajiš•ujeobecs frekvencí1 x za 7 dni a informujeobvyklým
zpùsobemfyzické osobya správceobjektù o harmonogramusvozu.
2) Svozzbytkovéhoodpaduseprovádípravidelnì podle obcí stanoveného
harmonogramu
sbìru. Pokudsvozkomunálníhoodpaduvycházína denpracovníhoklidu (kromì nedìle),
zajisti obecsvozkomunálníhoodpadui za t!chto okolnostiv plném rozsahu.
3) V pøípadì,že obecnesplníharmonogramsvozuzbytkovéhoodpadu,je povinnazajistit
náhradnísvozDeprodlenì,nejpozdìji následujícídenpo nerealizovanémsvozudle
harmonogramu.Pov~
osobaje povinnaprokazate!Minformovato termínunáhradnfi1o
svozuzbytkovéhoodpaduv1astniky,u kterýchbudenáhradnisvozproveden(v nd{ obci
rozlùasem).
4) Pro svoz ostatnich složek komunálníhoodpadu dle èI. 4 platí pøimìøenéustanoveníodst.
1- 3.
ÈI. 13
Pfistavenf sbfrnýcb n'dob pro svozslolek komun'(n(bo odpadu
Sbìrnénádobypro provedenísvozusložekkomunálníhoodpaduje možnéumístit na veøejném
prostranství.Místo pøistavenínesmíbýt vzdálenovice než 15 m od kraje pozemnikomunikace,ze
kteréje svozodpaduprovádìn. Toto nústoevent.projednávlastník sbìrné nádobys obcí.

ÈI. 14
Poèetsblrných nádob
Poèetsbìrnýchnádoba frekvencesvozusestanovujetak, aby nedocházelok jejich pøeplòování
neboodkládánikomunilnfho odpadu mimo sbìrné nádoby.Pro stanovenépoètusbìrnýchnádob
sevycházíz doporuèenéprùmìrné produkce30 Vpoplatník/tý~ pøitomvycházíz poètuosob,
kteréománú plátcepoplatk•1,pffpadn! z evidenceobyvatel.
È'st III.
Nebezpeèné sloŽk}' komunálního odpadu

ÈL15
Povinnosti poplatníkù pøi nakládáni s nebezpeìnýmisložkami komunálního odpadu

u

1) Nebezpeèné
složky komunálníhoodpadujsou poplatnícipovinni oddìlenì shromažïovat,tøídita
ukládatk využití nebok zneškodnìnipouzena obcí stanovenýchmístech,urèenýchna základì
èlánku16.
2) Pøisbìru nebezpeèných
složekkomunálníhoodpadujsou poplatnícipovinni poèínatsi tak, aby
nedoAlok ohroženítivota a zdravílidí a zvíøat,nebonedollo k ohroženínebopoAkozenf
životníhoprostøedí.
3) Jakoporukní vyhláškybudeposuzovánorozbíjenípevnýchsouèástinebezpeèné
složky
komunálníhoodpadu(napø.záøivek,výbojek,akumulátoru~
typù atd.), vylévánikapalné
nebezpeèné
složky komunálníhoodpadudo kanalizace,vodnfchtok•l a do terénu,spalování
hoølavénebezpeèné
složky komunálníhoodpadu(napø.olejd, øedidelapod.),vypouJtìnf
freonovýchnáplníz chladícíchzaftz.ení,(urèenýchke mdkodnìm') do ovzduší.Dáleje zakázáno
øedìnía míchánínebezpeèných
složekkomunálníhoodpadu.

ÈI. 16
Mista k odkládáni nebezpeènýchsložek odpadu

-./'~

Pro odkládánínebezpeèných
složekkomunálJt_fho
odpadujsou urèenyzastávkymobilníhosvozu.
Na tìchto zastávkáchje zajištìn pravidelnýsbìr nebezpeèných
složekkomunálníhoodpaduod
fyzickýchosob.Osádkaspeciálnihosvazovéhovozidla sbíráv urèenýden a dobuna oznaèené
zastávceod fyzických osobnebezpeèné
odpadya ukládáje do nástavbyvoridla nebodo
speciálníhopfevoméhokontejnerutak. aby nedošlok fed!nf odpadù.nebok chemickýmreakcím,
neboohroženíživotníhoprostfcdí.Zastávkypravidelnéhosvozupro odkládánínebezpeèných
složekkomunáLního
odpadu

ÈástV.
Využití nebo zneškodnìní komunálníhoodpadunebojeho složek

a17
Využití nebo zneJkodnìní ko munálniho odpadu nebojeho složek
Pro vytfídìný papíra lepenku,sklo a plastyje dovolenopouzemateriálovévyužití pokudnedojde
ke krizové situaci,

~

Stavebníodpad
ÈI. 18
Stavebníodpad a zemina z výkopù
Stavebníodpada zeminuz výkopó likviduje póvodcestavebníhoodpaduna svévlastnínáklady.
Uvedenémateriálysmí být ukládányna chodnícícha veøejnýchprostranstvíchjen ve výjimeèných
pøípadech,
na dobunezbytnì nutnouna základì schválenéžádosti,pøedložené
obci v souladuse
stavebnímpovolením.
Opatfenf pfechodná a závìmná

èt 19
Sankce
1) Nebude-lipoplatekzaplacenvèasnebove správnévýši. možeobecvymìøit poplatekplatebním
vým~remvyššímaž o 50 %. Totéžplatí i v pøípadì,žepoplatekbyl zaplacenv nesprávnévýši.
touto vyhlálkou. možeobeculožit pokutu
2) Tomu.kdo neuhradípoplatekve lh~. stanovené
podlezákonaèf. 337/1992Sb.o správì danía poplatkù.
3) Obecmùžena zákl~~ žádostipoplatníkao jedootlivých pffpadechpoplateksnížit z ddvodu
:zmírnìníneboodstranìnítvrdosti.
ÈI.20
Kontrolní èinnost
Ustanovenítéto vyhlájky kontroluji:
1) Èlenovékomiseveøejnéhopoøádku
2) Kontrolnf výbor
3) PracovniciobecníhoúøaduBmkov (správcepoplatku)
ÈtU
Zrušovací ustanovení
ToutovyhlMkou seruší platnostobecnìzávamévyhlMky è. 13/2002 obceBraAkovo nakládání
s komunáhúmodpademna územíobce,kterábyla vydánadne25.2.2002 obecnímzastupitelstvern
obce.

ÈI.23
Úèinnost
TatovyhlMka nabýváúèinnostidnem6.10.2005
JindøichNovotný
zástupcestarosty
",,-~,~
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VyhlMka vyvìšenadne21.9.200S
VyhlMka sv&na dne 5.10.2005

FrantišekHaas
starosta

