OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  OBCE  JAVORNÍK
Č. 1 / 2001
 ZE  DNE 7.6.2001
NAKLÁDÁNÍ  S  KOMUNÁLNÍM  ODPADEM

Zastupitelstvo obce Javorník schválilo dne 7.6.2001 ve smyslu § 10 a  § 12 zákona č. 128/2000 Sb.
 o obcích, v platném znění a podle zákona č. 37/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I
Závaznost vyhlášky
  1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají ve správním území obce     Javorník trvalý pobyt a pro další osoby , které se ve správním území obce zdržují.
2.  Tato vyhláška stanoví závazný systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem pro fyzické osoby. 
3.  Vyhláška se netýká právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání (živnostníků), kteří využívají nebo zneškodňují své odpady samostatně v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. o odpadech. Pokud tyto osoby chtějí vstoupit do systému nakládání s komunálními  odpady vymezeného touto vyhláškou, mohou tak učinit pouze na základě předem uzavřené písemné dohody s obcí.

Článek II
Základní pojmy
ODPAD je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji
odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.
KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Za komunální odpad se dále považují odpady vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, údržbě veřejné zeleně a hřbitovů.
ZBYTKOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – jedná se o zbylý komunální odpad , ze kterého je oddělena nebezpečná složka, případně využitelné složky.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
PŮVODCEM komunálních odpadů je příslušná obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpad na místě k tomuto vyhláškou určeném.Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
OPRÁVNĚNÁ OSOBA je každá právnická nebo fyzická osoba  oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s komunálním odpadem podle tohoto zákona a podle zvláštních předpisů.
NEBEZPEČNÉ ODPADY je vytříděná složka komunálních odpadů. Jsou to odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností. Jedná se například  o baterie, zářivky, zbytky spotřebních agrochemikálií, upotřebené motorové oleje, zbytky barev a rozpouštědel apod.
OBJEMNÝ ODPAD je druh komunálního odpadu, který se od ostatního odpadu liší svými rozměry, případně hmotností takovým způsobem, že jej nelze ukládat společně s ostatním komunálním odpadem.
STAVEBNÍ SUŤ A INERTNÍ ODPADY jsou čisté sypké odpady, dále druhotně neznečistěné odpady, vznikající při zakládání staveb, stavební nebo demoliční činnosti. Jedná se zejména o výkopovou zeminu, kamení a hlušinu, štěrk, úlomky cihel, malty a betonu, střešní krytiny, dlaždiček, dřeva a podobně

 
 SBĚRNÉ NÁDOBY jsou typizované nádoby a kontejnery určené touto vyhláškou ke shromažďování komunálního odpadu.
 ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ je takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí. Lze je provádět pouze v zařízeních, místech a objektech k tomuto účelu určených v souladu se zákonem.
 BIOODPAD je odpad organického původu z domácností či údržby zeleně vhodný pro své vlastnosti ke zkompostování.
 
 Článek III
 Všeobecné povinnosti
 
 1 Každý majitel (nebo správce) nemovitosti zajistí pro shromažďování komunálního      odpadu dostatečný počet sběrných nádob. Nádoby si pronajme od oprávněné osoby      pro svoz (Technické služby Vlašim) a uzavře smlouvu o pronájmu a svozu.
 2.  Jako sběrné nádoby pro shromažďování zbytkového komunálního odpadu určuje       obec popelnice o objemu 110 litrů.
 3.  Speciální kontejnery a místa k vytřiďování využitelných nebezpečných složek je     stanoven v čl. IV.
 4.  Občané jsou povinni odkládat odpad pouze na místech k tomu určených touto obecně    závaznou vyhláškou o odpadech, a využívat pouze systém shromažďování, třídění,    využití a zneškodňování odpadů, který obec stanovila ve vyhlášce. Ode dne účinnosti    této obecně závazné vyhlášky je zakázáno zneškodňovat odpady samostatně.     Prokazování jiného způsobu zneškodňování odpadů než podle systému stanoveného    obcí není přípustné.
 
 Článek IV
 Povinnosti fyzických osob
 
 1.  Zbytkový komunální odpad jsou občané povinni ukládat do sběrných nádob     (popelnice 110 l, které mají v pronájmu – viz čl. III.odst. 2.
 2.  Sklo a PET lahve jsou občané povinni třídit a ukládat do kontejnerů k tomu určených    (kontejnery jsou umístěny na vyhrazeném místě před prodejnou smíšeného zboží     v obci).
 3.  Objemný odpad jsou občané povinni ukládat do velkoobjemového kontejneru, který    bude přistaven v obci (místo a čas přistavení bude oznámen sedm dnů předem).
 4.  Nebezpečný odpad odevzdají občané do mobilního svozu, který se koná dvakrát do    roka. Svozové místo a čas přistavení kontejnerů oznámí obecní úřad vždy sedm dnů    předem.
 5.  Bioodpad mohou občané zneškodňovat kompostováním za předpokladu, že mají     k dispozici vhodný pozemek a tato činnost nebude v rozporu s ustanoveními     občanského zákona.
 6.  Větve pocházející z průklestu dřevin mohou občané likvidovat spálením na svých     pozemcích nebo uložit do kontejneru na objemný odpad.
 7.  Fyzické osoby nesmějí nakládat s odpadem tímto způsobem:
v ukládat nebo skládkovat komunální odpady na pozemcích nebo místech, které nejsou k této činnosti určené
v ukládat komunální odpad do odpadkových košů na veřejných prostranstvích.
 8.  Do sběrných nádob (popelnice 110 l) na zbytkový komunální odpad je zakázáno     ukládat stavební suť, odpady kapalné, uzavřené nádoby s neznámým obsahem,     odpady z chovu hospodářských zvířat a uhynulá zvířata.
 9.  V případě nejasnosti při zařazování či nakládání s určitým odpadem je fyzická osoba    povinna obrátit se na starostu obce, který určí další postup při nakládání s odpadem.
  10. Všechny nedostatky nebo stížnosti oznamují občané na obecním úřadě.

Článek V
Povinnosti oprávněné osoby při svozu zbytkového komunálního odpadu
1.  Osobou oprávněnou ke sběru, svozu, třídění případně zneškodňování komunálního odpadu v obci jsou Technické služby Vlašim, které tuto činnost provádějí na základě rozhodnutí vydaného zastupitelstvem obce Javorník včetně podmínek v rozhodnutí obsažených a podmínek v obchodní smlouvě. Obec hradí veškeré služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem a jeho nezávadnou likvidací s výjimkou úhrady svozu a pronájmu sběrných nádob.
2.  Pravidelný svoz bude prováděn ve stanovených svozových dnech a časových intervalech, nejméně však 1x týdně v zimním období a 1x za dva týdny v letním období. Fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí v katastrálním území obce a nemají v obci trvalý pobyt, jsou povinny sjednat sezónní pronájem a svoz sběrných nádob v odpovídající četnosti svozu v sezóně.
3.  Každá případná trvalá změna (odsouhlasená obecním zastupitelstvem) bude oprávněnou osobou oznámena minimálně jeden měsíc před realizací změny.
4.  Oprávněná osoba zajišťuje čistotu v místech odvozu a vyprazdňování sběrných nádob nebo kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
5.  Zajišťuje uložení sběrných nádob na jejich původní místo.

Článek VI
Sankce
Porušení povinnosti fyzických osob vycházející z této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů zákona č. 200/2000 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech:
1.  Pokutou do 50 000 Kč fyzické osobě, která neoprávněně založila skládku.
2.  Pokutou do 10 000 Kč fyzické osobě za nesplnění povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky.
3.  Pokutou do 1 000 Kč v blokovém řízení (§ 13 zákona 200/1990 Sb. ).
4.  Pokuty lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán oprávněný ke kontrole zjistil porušení ustanovení této vyhlášky.
Uložením pokuty nejsou dotčeny obecně platné předpisy o náhradě způsobené škody.

Článek VII
Kontrolní činnost
Dohledem nad dodržováním této vyhlášky jsou ustanoveni všichni členové zastupitelstva obce.
Článek VIII
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den následující po dni vyvěšení na úřední desce..
 
       
             starosta obce              zástupce starosty

Vyvěšeno:      Sejmuto:


