Obecně závazná vyhláška obce Lukavice
č.1/2002
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Lukavice vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) a podle
ustanovení § 10 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 17
odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen
zákona) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. l
Předmět úpravy
Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen “systém nakládání”) a systém nakládání se stavebním odpadem
vznikajících na území obce tj. katastrálním území Lukavice, při činnosti fyzických osob.

Čl. 2
Závaznost vyhlášky
Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro fyzické
osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, včetně osob, které se na území obce zdržují.

Čl. 3
Základní pojmy

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1
zákona č.185/2001 Sb.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání.
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona č.185/2001 Sb.
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.
Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti
fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů
považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy
fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane
vlastníkem těchto odpadů.
Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů

Čl. 4

Všeobecné povinnosti
Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem
č.185/2001 a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro
výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně nebo
prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

Čl. 5
Nakládání s odpadem
1) Osoby uvedené v Čl. 2, jsou povinny nakládat s odpadem takto:
a) tuhý komunální odpad - odkládat do popelnic nebo do mobilních kontejnerů, které jsou
přistavovány dle vyhlášeného jízdního řádu a na určených stanovištích jejichž seznam je
přílohou této vyhlášky.
b) plastový odpad - odkládat do speciálních pytlů, které občani obdrží na obecním úřadě. Sběr
pytlů z určených stanovišť v pravidelných intervalech zajišťuje obecní úřad prostřednictvím
oprávněné osoby.
c) sklo - odkládat do zvonů na tříděný odpad označených nápisem “sklo”. Seznam umístění
zvonů na sklo je přílohou této vyhlášky.
d) železo - odkládat do mobilních kontejnerů označených “železo”, jejichž přistavení na
určených stanovištích, zpravidla 2x ročně (duben, říjen) zajišťuje obecní úřad prostřednictvím
oprávněné osoby.
e) nebezpečný odpad - soustřeďovat na určených stanovištích, ve stanovených termínech.
Seznam stanovišť je přílohou této vyhlášky. Termíny jsou vyhlašovány aktuálně začátkem
kalendářního roku.
f) stavební odpad - odkládat do zvláštních kontejnerů a odvážet na řízenou skládku.
2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený
podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě písemné
smlouvy s obcí za sjednanou cenu využít systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem.
3) Přesný rozpis stanovišť kontejnerů, jízdního řádu svozu odpadů, druhů svážených odpadů a
termínů konání sběru, je mimo jiné distribuován vždy začátkem roku na letácích do každé
domácnosti. Dále je zveřejněn na úřední desce a aktuálně na plakátech a formou hlášení
místního rozhlasu.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
1) Fyzické osoby jsou povinny, ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky,
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
systému stanoveného obcí v Čl. 5 této vyhlášky, pokud neprokáží, že tento odpad využily
samy v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a zvláštními právními předpisy.
2) Fyzické osoby jsou povinny odpad osobně odevzdat oprávněné osobě a na stanovištích
kontejnerů udržovat pořádek. Případné znečištění stanoviště je povinen na vlastní náklady
odstranit ten, kdo je způsobil.

Čl. 7

Kontrolní činnost
Orgán obce (kontrolní komise) v přenesené působnosti
a) kontroluje, zda fyzické osoby dodržují ustanovení této obecně závazné vyhlášky
b) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s
obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto
zákonem
c) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno
využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Čl. 8
Sankce
1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem je
postihováno podle obecně závazných předpisů. (zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech).

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2001 ze dne 20.11.2001.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Lukavice dne 18.12.2001 a
nabývá účinnosti dnem 3.1.2002.

Vilém Maivald
zástupce starosty

na úřední desce vyvěšeno dne: 19.12.2001
z úřední desky sejmuto dne: 4.1.2002

Ilona Severová
starostka

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2002
Stanoviště mobilních kontejnerů na komunální, velkoobjemový a
nebezpečný odpad a na železo
1. u Slavíků čp. 300
16.00 - 16.10 hod.
2. u kostela
16,15 - 16,25 hod.
3. u obuvi
16,30 - 16,40 hod.
4. u kovárny
16,45 - 17,00 hod.
5. před obecním úřadem
17,05 - 17,20 hod.
6. u Večerky
17,25 - 17,35 hod.
7. u Hubálka Vlastimila čp. 292
17,40 - 17,50 hod.
8. u autobusové zastávky U kaple
17,55 - 17,05 hod.
Konkrétní datumy svozů jsou každoročně aktualizovány a dodány na letácích do
všech domácností.
Stanoviště zvonů na sklo
1. u Slavíků čp. 300
2. vedle Pohostinství u Malečků
3. u samoobsluhy Konzum
4. u Večerky
5. u autobusové zastávky U kaple

