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Roèník 2005 Vydáno 2I.záøí 2005 Cástka In

V Y h I á š k a è. 3 / 2005
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce

Braškov

Zastupitelstvo obce Bralkov se podle § 35 odst. 3, písmo a) a § 84 odst. 2, písmo i) zákona è.
128/2000 Sb. O obcfch ve znìní pozdìjšfch pøedpisù a podle mkona È. 185/2001 Sb. o odpadech,
usneslo dne 20.9.2005 vyd.- úpravu obecnì závamé vyblMky, kterou se stanoví systém sbìru,
tøídìní, využíváni a zndkodòovánf komW1álního odpadu, vmikajfciho na úzeDú obce

v
OBECNÁ ÈÁST

ÈI. 1
Pfedmìt 8 pùsobnost vyhlálky

Tato vyhlášky øeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na území obce
Braškov. Likvidace tekutých odpadù je øešena vyhláškou è. 12 ze dne 26. záøí 2001.
Tato vyhláškaje závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydlištì a
pro další osoby, které se na území obce zdržují.

KOMUNÁLNt ODPAD

Èást I.
Vlastnictví a systém nakládání s komunálnfm odpadem

ÈI. 2

.1..

A

~

V okamžiku, kdy fyzická osoba (poplatnik) komunální odpad nebo jeho složky odloží na místì
k tomu urèeném, stává se vlastníkem komunálního odpadu obec. Obec zùstává v1astIÚkem ve
všech následujfcfch fázfch nakládání s tímto odpadem až do jeho pøedáni urèené osobì.

Kom unálni
1. sklo
2. drobné plastové pøedmìty a ostatní plasty
3. objemný odpad
4.

odpad se tøídí na složky podle následujfciho systému:

nebezpeèné složky komunálního odpadu (povinnost tøídit zaèala dnem 1. 7. 1998).

OBEC BRAŠKOV

Obecnì závazné vyhlášky

Vlastnictvi komunálnibo odpadu

ÈL3
Systém tøídìní komunálního odpadu



ÈI. 4
Urèená místa pro odklád'ni komun'lnmo odpadu

I) Urèená místa pro odkládání komunálního odpadu jsou:
. Sbìrné nádoby nebo kontejnery pro jednotlivé složky komunálního odpadu.
. Stanovištì kontejneru pro separovaný s~, jejichž provozovatel odebírá vytfidìné

složky komunálního odpadu v souladu s provozním øádem.
. Sbìrná místa mobilního sbìru nebe7J)eÈných odpadù.
. Jiná. obcí urèená místa, která budou omaèená nápisem "SB~RNÉ Mf STO" (oznaèení bude
doplnìno dalšími informacemi).
. Ukámy (Unhoš•, Kladno) nevyužité léky, budova mateøské školy - starý papír, lepenka,
pokud v nf bude organizovaný sbìr této suroviny.
. Igelitové barevnì odlišné pytle pro separovaný sbìr pl~ zejména PET Jahví.

2) Urèená místa se užívají tìmito zpùsoby:
. Odpady se vytøfd!né odkládaji do s~ých nádob, které musi být pøístupné nepfetržit! pro

poplatníky .
. Nebezpeèné a jiné odpady se odevzdávají osádce svozového vozidla pouze v dob!, kdy

svozové vozidlo stoji na zastávce pravidelného mobilního sbìru nebezpeèných odpadd a za
podmínek dále stanovených.

3) Užívání urèených míst jiným zpùsobem než je obsaženo v této vyhláAce bude posuzováno
jako porukní obecn~ závazné vyhlášky Gedná se zejména o manipulace s obsahem sbìrných
nádob jinými osobami než jsou k tomu rèení pracovníci povìøené osoby).

u

I) Poplatník je povinen:
a) Komunální odpad tffdit podle obcí stanoveného systému na složky uvedené v èlánku 4.
b) Vytøídìné složky komunálního odpadu - sklo, plasty (papír) - dle èlánku 4 odkládat na

urèená místa a do igelitových pydti k dalšímu využiti a odevzdávat ke svozu.
c) Vytfidìné nebezpeèné složky komnMlniho odpadu dle èI. 4 pøedávat pouze na urèená místa a

v urèený èas k dalšímu využiti nebo zneškodn!nf.
d) Objemový odpad odkládat do velkoobjemových sbìrných nádob.
e) Zbytkový odpad odkládat do sbìrných nádob.
f) Ukládat do sb!rných nádob pouze vytøídìné složky komunálního odpadu, odpovídající

oznaèení sbìrné nádoby dle èI. 9. Užívání sbìrných nádob k jinému úèelu než k jakému jsou
urèeny systémy sbìru, tøídìní, využivání a m~odòování komunálního odpadu, je považováno za
porukní obecnì závamé vyhlMky.
2) Do sWrDých nádob na komun'lní odpad je zak6záno ukládat:

1) nebezpeèný odpad
2) stavební su• a jiný podobný odpad
3) objemový odpad, pružný nebo jiný odpad m!níci tvar. uhynulá zvíøata a jejich èásti.
4) horký popel a hoøící pøedmìty
5) tekutiny a ztekucené odpady

3) Je zakizáno odpad ve sWmých nádobách udup'vat, zhutòovat nebo zapalovat.
4) Je zakázáno ukládat do odpadkových košù. rom1fstìných na veøejných prostranstvích

komunální odpad, vznikající domácnosti nebo pøi podnikatelské èinnosti.
5) Je zakázáno ukládat do velkoobjemových bikranù, pfistavených obcí, odpad vznikajfcl

pøi podnikatelské ìinnosti.

tLS
Vleobecnépovinnosti



Ohlalovacf povinnost

Dnem nabytí úèinnosti této vyhlMky je s jednotlivými plátci poplatkù podle èI. 2 odst.
14 zahájeno správní øízení o uložení poplatku za svoz komunálního odpadu a za služby,
spojené se svozem, tøídìním a zne§kodn!ním komlI_,,-álního odpadu.
Plátci poplatk1\ jsou povinni omámit pfsemn! správci poplatku poèty poplatníkù,
užívajících nemovitost, vèetnì tìch, které jsou užívány k rekreaci, a to ve Ihírtì do 60

1)

2)

dnù ode dne nabyti úèinnosti této vyhlášky.
Tuto povinnost plní tlm, že správci poplatku doruèí JXOh
podle stavu ke dne 30. ledna ka1endáhúho roku.
Plátce poplatku je v souladu s èlánkem 7 odst. 1, povinen správci poplatku ohlásit jméno,

3)

4)

5)
pøíjmení, adresu a rodné è. poplatníka.
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
kalendáøního roku se platí 1/12 stanovené sazby . Takto stanovený poplatek je povinen~
poplatník uhradit podle doby splatnosti uvedené na výmìru poplatku.

6) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím mìsíce, ve
kterém tuto skuteènost poplatnik oznámil správci poplatku. Pfipadnì zjištìný pøeplatek
se vrátí, èiní-li více než 50 Kè a je-li tento vyžádán.

Plátce je povinen:
Pøedejft momé!kod! timt že zajisti úklid m!hu a schl\dnost na pøilehlém chodniku a

pffstupu ke sbìrným nádobám tak, aby bylo možné realizovat svoz komunálnfho odpadu od
jeho objektu.

v

I) Sbìrné nádoby použité v jedné svozové oblasti jsou pøevážnì jednotné typové øady.
Barva sbìrných nádob èi igelitových pytlù slouti pro rozli!ení složek kommláJního
odpadu, které je momé do sbìrných nádob odIotit. Pro území obce je závazné
následujfcf barevné ldenf s~ých nádob:
Barva zelená - na sklo bez rozlilenf barev
BaJVa žlutá - na plasty nebo obalový odpad (igelitové pytle)

2) Kromì barvy se odlišují s~ nádoby na jednotlivé složky komunálního odpadu i
nápisem, který jednomaè~ stano~ které sloAy kom\má1nfho odpadu je pøípustné do
nádob odkládat.

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

láAení plátce poplatku, a to

Èt8
Plátce poplatku (ceny za svoz a likvidaci)

Èást II.

odpaduSbìrné nádob)' a komun;álnihosvoz

ÈL9

Druhy, barvy a oznaìeni sbìrných nádob



ÈI. 10
Výmìna sWmých nádob

Poškozené s~ nádoby musí být opraveny nebo vymìnìny nejpozdìji pfi pøíštím svozu po
zjištìni poškození nebo nesouladu s vyhlMkou. Povinnost se vztahuje na vlastníky sbìrných
nádob trvale èi doèasnì rozm{st!ných na veøejných prostranstvích, kteøí je pøímo užívají èi je

pronajímají.
Dùvodem pro vým!nu sbìrné nádoby je polkozenf.
Výmìnu sbìrné nádoby zajistí povìøená osoba a tuto skuteènost omámí obci ve stanoveném
tem1Ínu.

2)
3)

Na území obce je zaveden odvomí zpùsob sbìru zbytkového odpadu.
Umístìní sbìrných nádob musi zajistit nepøetržitì dobrou pfistupnost pro odkládání složek
komunálního odpadu.
Umístìní sbìrných nádob nesmí zpùsobovat hygienické ani estetické zá~y.
Stálé stanovištì s~ých nádob v odvomém systému urèi správce objektu po projednáni
s povìøenou osobou. Oprávnìni pø1sluJných orgánd podle zvlMtnfch pøedpisù nejsou tímto
ustanovením dotèena.

1)
2)

3)
4)

1) Svoz zbytkového odpadu zajiš•uje obec s frekvencí 1 x za 7 dni a informuje obvyklým
zpùsobem fyzické osoby a správce objektù o harmonogramu svozu.

2) Svoz zbytkového odpadu se provádí pravidelnì podle obcí stanoveného harmonogramu
sbìru. Pokud svoz komunálního odpadu vychází na den pracovního klidu (kromì nedìle),
zajisti obec svoz komunálního odpadu i za t!chto okolnosti v plném rozsahu.

3) V pøípadì, že obec nesplní harmonogram svozu zbytkového odpadu, je povinna zajistit
náhradní svoz Deprodlenì, nejpozdìji následující den po nerealizovaném svozu dle
harmonogramu. Pov~ osoba je povinna prokazate!M informovat o termínu náhradnfi1o
svozu zbytkového odpadu v1astniky, u kterých bude náhradni svoz proveden (v nd{ obci
rozlùasem).

4) Pro svoz ostatnich složek komunálního odpadu dle èI. 4 platí pøimìøené ustanovení odst.
1- 3.

ÈI. 13
Pfistavenf sbfrnýcb n'dob pro svoz slolek komun'(n(bo odpadu

Sbìrné nádoby pro provedení svozu složek komunálního odpadu je možné umístit na veøejném
prostranství. Místo pøistavení nesmí být vzdáleno vice než 15 m od kraje pozemni komunikace, ze
které je svoz odpadu provádìn. Toto nústo event. projedná vlastník sbìrné nádoby s obcí.

ÈI. 11
složek komZpùsoby sbìru ího odpaduUDálo

0.12
o odpaduzbytkovéhFrekveDcesvozu



Poèet sbìrných nádob a frekvence svozu se stanovuje tak, aby nedocházelo k jejich pøeplòování
nebo odkládáni komunilnfho odpadu mimo sbìrné nádoby. Pro stanovené poètu sbìrných nádob
se vychází z doporuèené prùmìrné produkce 30 Vpoplatník/tý~ pøitom vychází z poètu osob,
které ománú plátce poplatk•1, pffpadn! z evidence obyvatel.

Povinnosti poplatníkù pøi

1) Nebezpeèné složky komunálního odpadu jsou poplatníci povinni oddìlenì shromažïovat, tøídit a
ukládat k využití nebo k zneškodnìni pouze na obcí stanovených místech, urèených na základì
èlánku 16.u

2) Pøi sbìru nebezpeèných složek komunálního odpadu jsou poplatníci povinni poèínat si tak, aby
nedoAlo k ohrožení tivota a zdraví lidí a zvíøat, nebo nedollo k ohrožení nebo poAkozenf
životního prostøedí.

3) Jako porukní vyhlášky bude posuzováno rozbíjení pevných souèásti nebezpeèné složky
komunálního odpadu (napø. záøivek, výbojek, akumulátoru ~ typù atd.), vyléváni kapalné
nebezpeèné složky komunálního odpadu do kanalizace, vodnfch tok•l a do terénu, spalování
hoølavé nebezpeèné složky komunálního odpadu (napø. olejd, øedidel apod.), vypouJtìnf
freonových náplní z chladících zaftz.ení, (urèených ke mdkodnìm') do ovzduší. Dále je zakázáno
øedìní a míchání nebezpeèných složek komunálního odpadu.

Pro odkládání nebezpeèných složek komunálJt_fho odpadu jsou urèeny zastávky mobilního svozu.
Na tìchto zastávkách je zajištìn pravidelný sbìr nebezpeèných složek komunálního odpadu od
fyzických osob. Osádka speciálniho svazového vozidla sbírá v urèený den a dobu na oznaèené
zastávce od fyzických osob nebezpeèné odpady a ukládá je do nástavby voridla nebo do
speciálního pfevomého kontejneru tak. aby nedošlo k fed!nf odpadù. nebo k chemickým reakcím,
nebo ohrožení životního prostfcdí. Zastávky pravidelného svozu pro odkládání nebezpeèných
složek komunáLního odpadu

-
./'~

Využití nebo

Využití nebo zneJkodnìní ko

Pro vytfídìný papír a lepenku, sklo a plasty je dovoleno pouze materiálové využití pokud nedojde
ke krizové situaci,

ÈI. 14
Poèet sblrných nádob

È'st III.

Nebezpeèné sloŽk}' komunálního odpadu

ÈL15
nakládáni s nebezpeìnými složkami komunálního odpadu

ÈI. 16
Mista k odkládáni nebezpeèných složek odpadu

Èást V.
nìní komunálního odpadu nebo jeho složekzneškod

a17
odpadu nebo jeho složekmunálniho



Stavební odpad a zeminu z výkopó likviduje póvodce stavebního odpadu na své vlastní náklady.
Uvedené materiály smí být ukládány na chodnících a veøejných prostranstvích jen ve výjimeèných
pøípadech, na dobu nezbytnì nutnou na základì schválené žádosti, pøedložené obci v souladu se
stavebním povolením.

èt 19
Sankce

Nebude-li poplatek zaplacen vèas nebo ve správné výši. može obec vymìøit poplatek platebním
vým~rem vyšším až o 50 %. Totéž platí i v pøípadì, že poplatek byl zaplacen v nesprávné výši.
Tomu. kdo neuhradí poplatek ve lh~. stanovené touto vyhlálkou. može obec uložit pokutu
podle zákona èf. 337/1992 Sb. o správì daní a poplatkù.
Obec mùže na zákl~~ žádosti poplatníka o jedootlivých pffpadech poplatek snížit z ddvodu
:zmírnìní nebo odstranìní tvrdosti.

1)

2)

3)

~

Ustanovení této vyhlájky kontroluji:
1) Èlenové komise veøejného poøádku
2) Kontrolnf výbor
3) Pracovnici obecního úøadu Bmkov (správce poplatku)

Touto vyhlMkou se ruší platnost obecnì závamé vyhlMky è. 13/2002 obce BraAkov o nakládání
s komunáhúm odpadem na území obce, která byla vydána dne 25.2.2002 obecním zastupitelstvern
obce.

Tato vyhlMkanabývá

Jindøich Novotný
zástupce starosty

--~",,-~,~

VyhlMka vyvìšena dne 21.9.200S
VyhlMka sv&na dne 5.10.2005

Stavební odpad

ÈI. 18
Stavební odpad a zemina z výkopù

Opatfenf pfechodná a závìmná

ÈI. 20
Kontrolní èinnost

ÈtU
Zrušovací ustanovení

ÈI. 23
Úèinnost

úèinnosti dnem 6.10.2005

František Haas
starosta

~


