(2)

platĺ3.

OBEC Lukavice

clánek 3
ohlašovacĺ povinnost

obecně závaznâ vyh lášk a ć,. 312018,
o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování,
sběru, p epravy, t ĺdění,využívánía odstra ovánĺ
komunálních odpad
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne 20' 1 'i ' 2018 usnesenĺm č,. 493l2018n
usneslo vydat na základě Ş14 odst. 2zâkona c. 565/1990 sb., o místnĺch poplatcĺch, Ve znění
pozdéjšĺchp edpis (dále jen,,zákon o místníchpoplatcích"), a vsouladu s Ş10 písm' d)
a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecnĺ z ízení),ve znění pozdějšĺch
p edpis , tuto obecně zâvaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

(1)

(2)

(3)

(4)

clánek'|
Úvodní ustanovenĺ

(1) obec

Lukavice touto vyhláškou zavádĺ místnípoplatek

za p ovoz

systému

(5)

shromaŽďování, sběru, p epravy, t ídění, využiváni a odstra ování komunálních odpadtll
(dále jen,'poplatek").

(2)

Za tyzické osoby tvo ícídomácnost m že poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
Žĺjĺcív rodinném nebo bytovém domě mrllŽe poplatek platit vlastník nebo správce.
osoby' které platí poplatek za více fyzick ch osob, jsou povinny spráVci poplatku
oznámit jméno' pop ípadě jména, p ĺjmenĺa data narození osob, za kleré poplatek

(6)

Řízenĺo poplatcĺch vykonává obecní rj ad1 (dále jen ,'správce poplatku").

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 30 dn ode dne' kdy mu povinnost platit iento poplatek vznĺkla, pŕípadně dolożit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo rjlevu od poplatku.

Poplatnĺk dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
pop ípadě jména, a p íjmenĺ,místo pobytu, pop ípadě další adresy pro doručování'
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo
popisné ĺslo stavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domu; nenĹli stavba
nebo dÜm označen evidenčnÍm nebo popisn m číslem,uvede poplatnÍk parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna' V p ípadě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientačnĺ nebo popisné íslo stavby, ve které se byt nachází, a číslobytu' pop ípadě
popis umĺstění v budově, pokud nejsou byty očĺslovány.

Stejn m zp sobem a ve stejné lhťltě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v dr]rsledku změny pobytu nebo v d sledku změny
vlastnictví ke stavbě určenék individuá|ní rekreaci' bytu nebo rodinnému domu.

Poplatník, ktenj' nemá sídlo nebo bydliště na r]zemí lenského stáiu Evropské unie,
jiného smluvnĺho státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Šv1icarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.a
DojdeJi ke změně udaj uveden1łch v oh|ášení,je poplatnĺk povinen tuto změnu oznámit

do 15

clánek

dn

ode dne, kdy nastala.s
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Clánek ł
Sazba poplatku

Poplatnĺk

(1)

Poplatek platí2:

a)

(1)

fyzická osoba,

1.
2'
3.

4.

Kerá má v obci trval pobyt'
které byl podle zákona upravujĺcíhopobyt cizincri

na

zemí Ceské republiky

echodn pobyt na dobu delšĺ neż 90 dn
která podle zákona upravujĺcĺho pobyt cizincŮ na rjrzemĺ Českérepubliky
pob vá na rjzemí Ceské republiky p echodně po dobu delší 3 měsíc
povolen

trval

pobyt nebo p

,

,

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujĺcĺho azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícĺho dočasnou ochranu cizinc
,

b)

fyzická osoba' která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinn1ł d m, ve ktenj'ch není hlášena k pobytu źâdnâÍyzická osoba' a to ve
V ši odpovĺdající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci' bytu nebo rodinnému domu Vlastnické právo více osob, jsou
povinny p]atił poplaŕek společně a nerozdilně'

s 14 odsł' 3 zákona o mĺstnĺch poplatcich
s 10b odst. 1 zákona o mĺstnĺch poplatcich

(2)

Sazba poplatku činĺ550 Kč a je tvo ena:

a)
b)

z ěástky

200Kčza kalendá nĺ rok a

z cástky 350

K

za ka|endá ní rok. Tato částka je stanovena na základé skutečn1łch

p edchozího kalendá ního roku na
komunáĺního odpadu za poplatníka a kalendá nĺ rok.

náklad obce

sběr

a

svoz

net íděného

Skutečnénáklady za rok 2017 na sběr a svoz net íděnéhokomunálního odpadu činily
411.067 Kč a byly roz čtovány takto:

náklady 411.067 děleno 1'169 (1.128 počet osob s pobytem na rjzemí obce + 41 počet
staveb ur en ch k individuální rekreaci, byt a rodinn ch domŮ, ve ktenj'ch není hlášena
k pobytu žâdnâ fyzickâ osoba) = 351,64 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odsi. 1 písm. b) vyhlášky ve v ši 350 Kč.

s 10b odst' 2 zákona o mĺstnĺrhpopla1cĺch

s 14a odst. 2 zákona o mĺstnich poplatcich

s 14a odst. 3 zákonâ o mistnĺch poplatcĺch

(3)

V

p ĺpadě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictvi stavby určené

k ĺndividuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění6 v pr běhu
kalendá ního roku se poplatek platĺ v poměrné v Ši,která odpovídá počtu kalendá ních

(3)

měsĺcťlpobytu, vlastnictvĺ nebo umístěnĺv p ĺslušnémkalendá ním roce' Dojde_li

b)

ke změně v pr běhu kalendá ního měsíce, je pro stanovenĺ počtu měsĺcťl
rozhodny stav
k poslednĺmu dni tohoto měsĺce.7

Clánek 5
Splatnost poplatku
(1)
(2)

Uleva se poskytuje:
poplatníkovi podle ěl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, ktenj'v p ísluŠném
kalendá ním
roce dovrší 80 a vĺce let věku, ve vlŠi'l00'_ Kči
poplatnikovi podle čl. 2 odst' í písm. a) této vyhlášky, kter je
zapojen do systému
t íděnĺ komunálnĺho odpadu _ ,,Svoz d m od domu" poote
,,cjnecne'závaznéuyLlĺsry
obce Lukavice, kterou se stanovĺ systém shromažďováni, sběru, p
.pr"'y, irĺaě'ĺ,
vyuŽĺvánĺ a odstralŤování komunálnĺch odpadťl a systém nakládání
se stavebnĺm
odpadem", ve v ši 6,- Kč,zakażdyzĺskan bod v p edchozĺm
kalendá nĺm roce. Pro
čely této vyhláŠky se stanovuje bodová hodnoia t ĺděného komunálnĺho
odpadu
následovně:
t íděn1i papír (pytel - min. hmotnost 10,o kg)
t ĺděnéplasty (pytel - min' hmotnost 2,5kg)
tetrapaky (pytel - min hmotnost 2,0 kg) ...
Do systému slev bude započĺtánomaximálně '10 ks pytlťl jednoho
druhu (papĺr, plast,
tetrapak) na osobu a rok.

a)

Poplatekje splatn jednorázově nejpozdějĺ do 30. b ezna pŕĺsluŠného
kalendá ního roku.
Vznikne-lĺ popĺatková povĺnnost po datu splatnosti uvedeném Vodst.
1, je poplatek
splatn nejpozději do'15. dne měsíce, kteryi nás|eduje po měsíci, Ve kterém-poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce p íslušného
kalendá ního roku'

.

Clánek 6

Clánet z
Nav šenípoplatku

osvobození a rilevy
(1)

od poplatku je osvobozena fyzĺcká osoba podle čl. 2 odst.

1 písm. a) této vyhlášky, která

jÝ

a) umĺstěna do dětského domova pro děti do 3let věku, školskéhozaizenÍ pro v1ikon
stavní nebo ochranné v chovy nebo školského zaizení pro preventivně uy.hounou
péčina základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

(1)

Nebudoułi poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné v ši, vymě

správce poplatku poplatek platebním

seznamems.
(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatkr) m Že
správce

clánek 8

dĺtěte nebo nezletilého, nebo

domově se zvláštním reŽimem nebo chráněném bydlenĺ.

d) poplatnĺk pod|e čl' 2 odst' 1 písm. a) této vyhláŠky narozen]iĺ
kalendá ním roce-

(2)

P echodné a zrušovací ustanovenĺ
seniory,

v

p íslušném

čl.2 odst. 1 pĺsm' a) této vyhlášky' kter se celoročně (od ledna
do 3'l. prosince) zdrżĄe v zahraničí,
b) poplatnĺk dle čl' 2 odst. 1 pÍsm. b) této vyhlášky, pokud je soucasně poplatníkem dle
čl. 2 odst. 'ĺ písm. a) této vyhlášky, a to od povinnostĺ platit oba poplatky současně,
tento poplatník platĺ pouze poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhláŠky,
c) poplatnĺk dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, pob vajícív za ízenĺchsociálních
služeb neuveden ch v odst. 1,
d) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhĺášky po dobu v1ikonu tresiu odnětí
svobody nebo po dobu vl konu vazby,
e) poplatník dle č|. 2 odst' 1 písm. a) po dobu hospitalizace ve zdravotnickém zaÍzení,
pokud je v p ĺslušnémkalendá ním roce V tomto za ízeníhospitalizován déle než 6
měsĺct].

(1)

Popłatkovépovĺnnosti vzniklé p ed nabytím r]činnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadnĺch pľávních p edpis

(2)

Zrušuje se obecně zâvaznâ vyhláška c. 1l2o17, o místnĺm poplatku za pfovoz
systému
shromaŽd'ování' sběru, prepravy, t ĺdění,vyuŽĺvání a odstral,lování komunálních oipad
'
ze dne 19. prosince 2017.

.

od poplatku se dále osvobozuje:
a) poplatnĺk dle

clánek

.l.

'

ĺoo oost.

3 zákona o mistních poplatcÍch

s 10b odst' 6 zákona o mĺstnich poplatcích

9

Účinnost
ka nab vá ucinnosti 1. ledna 2019.

oÉ

c'

Vítek

llona Severová
starostka

mĺstostarosta
vyvěšeno na (] ednĺ desce dne: 21.11.2018
sejmuto z Ú ednĺ desky dne:
Zve ejněnĺ bylo shodně provedeno na elektronické

I s

í mu

měrem nebo hromadn1m pŕedpisnym

poplatku zvi1šlI aż na hojnásobek; toto zv1Íšenĺje p ísluŠenstvímpoplatku9.

b) umístěna do zaízenípro děti vyžadujícíokamŽitou pomoc na základě rozhodnutĺ
soudu, na żádost obecního rj adu obce s rozšíenou ptlsobností, zákonného zástupce

c) umístěna V domově pro osoby se zdravotním postiŽenĺm, domově pro

v1

s 'ĺ 1 odst. 1 zákona o mĺstnĺch poplatcÍch
s 'ĺ'1 odst. 3 zákona o mistnĺch poplatcich

Ĺ]

ednĺ desce.

šrot,kovovéobalyav
0Kovynap.Železn
'
g)
-

OBEC LUKAVICE
obecně zâvaznâ vyhláška obce Lukavice

ĺ)
l)'

ć,.212018

j)
"

t ĺdění,
využívánía oásfua ování komunálních odpad a nakládánĺ se
stavebním odpadem na zemĺ obce Lukavice

o stanovení systému shromaŽd'ovánĺ, sběru, p epravy,

č.
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedánĺ dne 20. 11. 2018 usnesením
ągsĺzoßla usneslo Vydat na základě Ş17 odst' 2zákona č. 185/200í Sb., o odpadech
aozměně někten ch dalších zákon , ve znění pozdějšĺch predpis , a-vs.oula^du s Ş10
pĺsm. ol a $ 84 ođst.2pĺsm. h) zákona č' 128l2:.oo Sb., o obcích (obecní z ĺzenĺ),ve znění

rl'
ł

śmesny
p

ne

u

m

ati ky,

u

hyn ul á

zví ata.

odpad po
2) Směsn m komunálním odpadem se rozumí zbyl komunální
j)
Vyt íděnípodle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), Đ, s)' h)'

(dále jen ,,vyhláška"):
bozocjśĺcn*preopis , tuto obecně závaznou vyhlášku

cl.

Čl. ĺ

Tato vyhláška stanovuje systém shromaŽd'ování,- sběru, p epravy, t ĺděnĺ,-vyuŽĺvánĺ
nakládánĺ
a odstránovánĺ komunálních odpad vznikajícĺchna rjzemĺ obce Lukavice, Včetně

1) Tíděn odpad je shromażd'ován
sběrn ch pytl

'1) Komunálnĺ odpad se t ĺdína sloŽky:

a)' Biologické odpady rostlinného privodu (dále také jako ,,bio''), napr. listĺ' plevel,
tráva,-drcená nebonaštěpkovaná d evní hmota, slupky a zbytky.ovoce a zeleniny,

Éiástv (na r. per tanve,'číréplastové iolie a čiréobaly bez potisku

ol

f

materiáI aj.

'

a

okennĺ
barevné

-

po vyt íděnídle barvy viz. sklo bílé

prostredí č. 93/2016 sb., o Katatogu odpad
') Vyhláśka Ministerstva Životniho

íslušn mi

Papír - barva modrá (zvony, pytle)
Plasty, PET lahve - barva Žlutá (pytle)
Nápojové kartony - barva oranŽová (pytle)
Sklo bílé- barva bílá (zvony)
Sklo barevné - barva zelená (zvony)
g) Kovy - barva šedá (zvony)
tr) ĺexit - barva bílá s popisem (kontejner)
i)' Potravĺnáŕskétuky a oieje - barva Žlutá (plastové popelnice)'

c)
d)
e)

0

molitan' pryż'

vodoinstalační

jako p í|oha občasníku,
ĺnformace o termínech svozu sběrn ch pytlŮ jsou zve ej ovány
rozhlase'
na webovych stránkách obce' na v lepov ch plochách a v mĺstnĺm

b)

-

śŕláuĺlď (napr' obalové sklo - nevratné skleněné lahve, sklenice od marmelád'
kompot , tănviery od kosmetiky, mycĺch a čisticĺchprostedkťr, tabulové sklo tj.

e) Sklo

1.

a).Biologickéodpadyrostlinnéhop vodu-barvahnědá(plast.popelnice)

mikrotén'
lie, plastové kelímky'igelitovétašky, obaly z celofánu, plastové hračky a

eby pro d'omácnost, polystyren). Mezi plasty nepatÍínap
'elenrĺćré
kabely, v:ŕrobky z-pvc jako jsou podlahové krytiny

a kontejnerťl) a

nápisy:

papjr' papĺŕovésáčky, sešity, knihy)' Mezl papír nepati

nap . uhlov' a Voskovany papĺr, pleny, hygienické pot eby aj')
pot

(zvon

3)Zvláštnísběrnénádobyasběrnépytlejsoubarevněodlišenyaoznaëenyp

spadĺéovoce, sko ápky oŕechťr, pecky z ovoce' pokojové květiny, ezané květiny bez
stuh' drátrll a ozdob.
Papir (nap. noviny, časopisy, letáky, kartony, hladká a Vlnitá papĺrová lepenka,

strečovâ

do zvláštnĺch sběrn ch nádob

.

Pechodnástanovištěmobilnĺchkontejnerťlpropredávánívelkoobjemového,

2)

T ídění komunálnĺho odpadu

o'

e

nebezpecného a směsného odpadu jsou uvedena v p ĺloze č' 1 '

cl-z

sk

stanoveném

a k)'

p
żvustnĺsbérné nádobyjsou umístěny na stanovištích, uveden ch v ĺloze c.

se stavebním odpadem1).

balicĺ papir, ranceĺá

i),

Shromažďovánĺ t íděného odpadu

Úvodní ustanovenĺ

b)
'

robkynap .plechovkyodnápojťla

potrăvin' kovové tuby a uzâvěry, hlinĺkovéfolie aj'
Ńápojové kartony, nazyvané téŽ tetrapak^jsou obaly vyrobené zVĺce materiálťr
nap . obaly od dŽus , vína, mléčnch v robk aj'
ubrusy aj.)' Mezl
ieitilnĺ materiály (nap . ošaceni, loŽnĺ prádlo, záclony, ručníky,koberce,
matrace,
textil nepat ĺ mokr textil, textil znečĺštěnyoleji a chemikáIiemi,
molitan, stany, spací pytle aj.
Jedl olej á tut -'iotravinarsté oleje (nap ' oleje a 'tuky
1f:|t?-1álj'.']"Ž'nĺ'
potravin'á ské oleje
âużéné;e-alétury, oléje a tuky, které jiź nejsou pouŽitelné. Mezi
jiná
a
ry9z!;la.a-kapaliny
nepat Í tächnické'oleje - p evoaove, motorwé,'tlumíčové
ffiĺezpečnéodpady náp . olejové filtry obalov m.ateriál 'Ľ:]:]:"Ł:, ?1Jlivinami'
textilní
kosmeiické p ípiavĺ<y s prošlou záručnĺ lh tou, nátěrové hmoty, lepidla,
chemikálie
materiál znečištěn škodlivinami,
oojĂ*"ĺ odpad'- áapad, kt;Ú vzhledem e sv m rozměr m nebo hmotnosti
neumoŽ u1e uloŽenĺ do popelnic napr. nábytek-a podlahové |ľinyl _.- _"rbmunální odpÄa _ mez'i komunáIní odpad nepat i nap ' stavebnĺ odpad,

4)

pytle (systém

d

m od domu")

,,Svoz
papír' plasty'
' Sběrné
zbľlsoo soo* .ie urcen pro .sloŽky komunálního odpadu:
ăi
-' pľráíy
do sběrn ch pytlťl
nápái,jue i<artony' Jednoilivé sloŽky se ke svozu p edávajĺ vloŽené
k vyzvednutí
odděleně. socrne pľreli" Ĺ'"âeiŕ nálepkou s árov m k dem, ktenj'je
na obecním adě.
b) śtanovištěsběrn ch pytlti

c)'

na smésny
.|e shodné se stanovištĺ sběrn ch nádob
komuná|nĺ odpad (popelnicemi).
sloŽek k-omunálního odpadu umoŽliuje zpětnou
označenĺpľeaavan ir' vytrĺoenycn
'vynoonocenĺ mnoŽství vyt íděn ch odpad jednotliv mi
kontrolu xvarity trĺoénĺ'
a nasteane prĺpâdnou slevu z mísinĺho poplatku za provoz systému
osobami

d).

shromaŽd'ování, sběru' p epravy' trídění,vyuŽívánĺ a odstraliování komunálních
kter se stanovuje samostatnou obecně závaznou vyhláškou.

gdpadťl,

Termĺny ŞYoZu Şběrn}ichpytlŮ budou zve einëny oŕ,uŕrlli. zpŮsobem
-

v občasníku,na webov ch stránkách obce a místním rożhlase l.

5) Do zvláśtnĺchsběrn: ch nádob a

sběrn

ch pytl je zakâzáno

komunálnĺch odpad , neŽ pro kteréjsou určeny'

ct.7

U.

ukládat jiné sloŽky

ShromaŽd'ovánĺ směsného komunálnĺho odpadu

6)

Sb-ěr a svoz nebezpečn1ich sloŽek komunálního odpadu2) je zajišt'ován minimálně dvakrát

ročně jejich odebĺráním na p edem vyhlášen ch p ěchodn ch stanovištíchp ímo
zvláštnĺch sběrn ch nádob k tomuto sběru určen ch. lnÍormace o sběru jsou
zveĘ ovány jako p íloha občasnĺku,na webov ch stiántách obce, na vylepov1icrl
do

plochách a v místním rozhlase.

ct. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)

_ch

o

na webov ch stránkách obce, na

sběru jsou zve ej ovány jako prĺloha občasníku,
v ĺepov ch plochách a v místním rozhlase.
cl.

B)

Sběrné nádoby je vhodné p ipravovat ke svozu na určená stanoviště p ístupná svozovou
technikou včas' nejlépe den p ed svozem, v den svozu v 5,30 hod.. Nádoby je t eba
p istavovat tak, aby neomezovaly chodce' V zimnĺm období je t eba p ihlédnout
k prováděné zimní dźbě chodník a nádobu urr.ĺstit tak, aby neomezovala techniku
provádějĺcí zimní udrŽbu'

9)

Termíny svozťl budou zve ejněny v občasníku a na webov ch stránkách obce.

cl, a

6

lnfoľmace o nakládánĺ se stavebnĺm odpadem

1) Bioodpad se

shromaŽd'uje do sběrn ch nádob. Pro ričely této vyhlášky se sběrn mi
nádobamĺ rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - hnědé popelnĺce určenéke shromaŽďování bioodpadu,
b) pozinkované kontejnery na stanovišti viz. p íloha č.1

1) Stavebnĺm odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. stavební odpad není
odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad Ize pouŽít, p edat či odstranit pouze zákonem stanoven m

Sběrné nádoby (popelnice) musĺ b t označeny samolepkami s označenĺm čp., které jsou
vydávány na obecním ri adě p i zaplacení poplatku za odpad.
Stano'viště sběrn ch nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trva|e nebo p echodně
umístěny za Účelem dalšího nakládání s bioodpadem oprávnénou osobou. 'Stanoviště
sběrn ch nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatel
'

3)

-

nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo p echodně
umístěny za čelem dalšího nakĺádánĺ se směsn m komunálnĺm odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrn ch nádob jsou individuální nebo společná pro Vice uŽivatel .

Sběr a svoz bioodpadu

2)

čely této vyhlášky

7) Stanoviśtě sběrn ch

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát rocně jeho odebĺránĺm na p edem
vyhlášen
p echodn ch stanovĺštíchp ímo do zvláštních sběrn ch nádob ktomuto

čelu určen]ch. lnformace

Pro

popelnice určenéke shromaŽd'ování směsného
komunálního odpadu,
d) odpadkové koše, které jsou umĺstěny na ve ejnj,ch prostranstvĺch v obci' sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu'
Sběrné nádoby musí b t oznaceny samolepkamĺ s označenĺmčp', které jsou vydávány
na obecním adě p i zaplacenĺ poplatku za odpad.
c) typizované sběrné nádoby

ł

ct.
Sběľ a svoz nebezpečn ch složek komunálnÍho odpadu

1)

Směsn1i komunální odpad se shromaŽd'uje do sběrn ch nádob.
se sběrn mi nádobami rozumějĺ:

zp sobem.

cl. s

lnformace o nakládání s jin mi neŽ komunálnĺmi odpady
a někten mi pouŽit mi v ľobky

1) Nepoužitelná léčivalze

odevzdávat v lékárnách.

Sběrné nádoby je vhodné p ipravovat ke svozu na určená stanovĺště p ístupná svozovou
včas, nejlépe den p ed svozem, V den svozu V 5,3o.' Nád;by je t eba
p istavovat tak' aby neomezovaly chodce. V zimnĺm období je t eba p ihlédnout
k prováděné zĺmní udźbě chodníkŮ a nádobu umístit tah aby nâomezovaia technĺku
provádějícĺ zimni udržbu'

2) Laserové tonery

4)

Termíny svoz budou zve ejněny v občasníku a na webov ch stránkách obce.

4) Elektĺozaŕizení pocházející z domácností nebo elektľoodpad lze

5)

Do kontejneru lze odkládat bioodpad samostatně.

-

te_chnikou

') Vyhláška Ministerstva Živolního prosÎedĺ č. 93/20í6 sb', o Katalogu odpadŮ

a inkoustové cartľidge (ne tonerové válce) všech v robc a typťl

lze odevzdat do sběrného boxu na chodbě p ed

3) Použĺtébaterie
na chodbě pred

obecnĺm adem.

lze v rámci zpětného odběru odevzdat do zvláštního sběrného boxu
nebo u prodejcťl.

obecním adem

v rámci
zpětného odběru odevzdat:
do červen ch kovov ch kontejner určen ch pro ukládánĺ drobn ch elektrozaízení a
rozmísién1ich na stanovištích (viz. p íloha č''1).
Do šedéhokovového boxu určenéhopro ukládání drobn1ich elektroza ízení,
umístěného na chodbě p ed obecním adem.
U prodejc

.

v místech zpětného odběru, kter
autoopravny, autoservisy a pneuservisy.

5) Pneum8tiky lze odevzdávat

mi jsou vybrané

čl. ĺo

Sankce

právních pedpisil'3
Porušenĺ této vyhláśky bude postihoválnä'prŕle ooecně zâvaznycĂ

č.

ĺĺ

?Ávërećnâ ustanovenl

se zrušuje -o-becně zâvaznâ vyhláška. ._obce
shromaŽďování, sběru, peqra1y' tĺděnĺa
śystému
.t"noluäni
o
é.4t2o16,
Lukavice
nakládánĺ se stavebním odpadem' ze dne
â
systém
odpad
ooJtraĺovanĺ komunálnĺch

Nabytím riěinnosti léto vyhlášky

1)

13. 12.2016.

,Vrr*a,)

ednĺ desky dne:

zákon ě. 185/2oo1 sb., o odpad6ďl e o změné năkterch delšic zákonÚ

U Kolomého

U

zve ejnénĺvyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické t]ľednĺdesce'

!

papĺr

Aut. zastávka U váhv
U Konzumu

Vyvěšeno na rjilednĺ desce dne:6'12.2018

z

1. k ižovatka u Autoseľvis Doleček
2. u kostela
3. k ižovatka u Auto Kalousek
4. parkoviště napľoti LASE
5. p ed obecním ri adem

Anto înVítek

mĺstostarosta

slarostka

sejmuto

P échodná stanovaště mobitnĺch lĺon ęinen| pro D edávánĺ
Gikoobiemového. nebezoečnéhoa směsného odpadu.

7. autobusová zastávka Homí

\.\
Nril.

llona Severová

v

zn

nĺ poŽděišĺďt p

gdpis

212018

.uAVA

\

2) TatoVyhláška nab vá rlěinnosti dnem 1. 1.2019'

P íloha č. 1 k ozv ě.

o stanovenĺ systému shromažďování, sběru, pepravy, t ídění,vyuŽĺvání a odstra ovánĺ
komunálnĺ h odpadŮ a nakládánĺ se stavebním odpadem na rjzemĺ obce Lukavice

.

AVA

x
x
x
x
x

X

x

Sklo

bĺlé

x

x
x
x

X

x

Sklo

kovy

textil

x
x
x
x
x
x

x

x

barevné

X

Bĺo

(konteií'cr)

elektro

oleje

x

x
x

X
X

x

x

svozovÝ plÁru oDPADU PRo oBEc:

Lukavíce, rok
ČETNosT

DRUH ODPADU

svozŮ zA RoK

svozo\lŕ

201..9
cĺslo ĺÝoľe/ DATUM

DEN

6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26,28,30,32,34, 36, 38, 40, 42, 44,

2, 4,

SMESNY KOMUNALNI
ODPAD

26x

cwrteł

46, 48,50, 52

lxza'14 dni

10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 2',1.3., 4.4., 18.4.,
2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.,11.7., 25.7., 8.8.,
22.8., 5.9', 19.9., 3'í0.,17.10., 31.í0., 14.11.,
28.11.,12.12., 26.12.

vystaveno od 5:00 do 24:00

PLAST a
TETRAPACK

2,6, 10, 14, 18,22,26,

13x

30, 34, 38, 42,46, 50

Pátek

11'1.,8.2., 8.3., 5.4., 3.5., 3í.5., 28.6., 26.7.,
23.8., 20.9.,'t8.10., 15.11., 13.12.

pytlovaný sběr
"Svoz drim od domu"

2, 6,10,14,18,22,26,

PAPĺR
13x

Pátek

pytlovaný sběr
"SVoz dům od domu''

SKLO

30, 34, 38,42,46, 50

11.1., 8.2., 8.3., 5.4.,3.5., 31.5., 28.6., 26.7.,23.8.,

20.9., 18.10.,

kontejnery v obci na 7 stanovištĺch

aaREvľĺÉ

kontejnery v obci na 7 stanovištĺch
kontejnery v obcl na 2 stanovištĺch
11, 13, 15, 17, 19,21,23,25,27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41 ,43,45,47

Ctvrtek

Bto
'14,3. -

21.11.

14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.,
4.7.,'.18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10.,
24.',10., 7.11., 21.',11.

MOBILNI SVOZ "N"

22.3., 26.9.

ODPADU

DO 31.3.2019

13.12.

sĺLÉ

KOVY, ELEKTROODPAD

EN

15.'.1'.,.,

tKd}LÁ Česk{á ŁËbchavy
Marlus Fodcrson

Gtoup ffiN

Telefon: 493 646 300

Souhlas se zpracováním osobních úĺlajů

1. Iâ

niŽe podepsaný uděluji tímto souhlas obci Lukavice se sídlem Lukavice 117,
561 51 Letobľad, IČ:00279200 (dále jen ,,Spľávce"), aby ve smyslu nďízení EU
20161679 o ochĺaně osobních ridajů fyzickýehosob (dále jen ,'GDPR.) zptacovâval tyto

osobní údaje:

a) Pľo účeluveřejnění ve společenskérubľice Lukavského občasníku(naľození,
jubilea, úmľtí):
Jméno a příjmení

-

Věk
Bydliště

E
b)

E

Souhlasím

Pľo účelľozesílánígratulací k životnímujubileu při dosažení věku 50, 60, 70, 80,
85, 90 a více let:
Jméno a příjmení
Bydliště
Datum ĺĺarczeni

-

Věk

E Souhlasím
c) Pro účelnávštěvy zástupce
životním jubileu:
- Jméno a příjmení

-

E

Nesouhlasím

obce a předání dáľkového balíčkupti významném

Bydliště

Datum naľození

Věk

EI Souhlasím

d)

Nesouhlasím

EI Nesouhlasím

Pro účelhudební gľatulace v místnímľozhlase při dosažení věku 50, 60, 70, 80, 85,
90 akažđýdalšírok:
Jméno a příjmení
Datum naľození

-

Věk

fl

Souhlasím

E

Nesouhlasím

Ż. Udaje budou Správcem zpracovćlny do odvolaní souhlasu.
3. S výše uvedeným zptacovźĺnímuděluji výslovný souhlas. Souhlas lzevzítkdykoliv
a to

napřĺklad zaslaním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

zpět

4.

Zpracovtlní osobních údajůje prováděno Správcem. Správce pľohlašuje, Že osobní údąj e
budou zpracovélvânY pouze v rozsahu a za účelemvyjádřeným v tomto souhlasu.

5.

Dle GDPR máte právo:

6

-

Yzít souhlas kdykoliv zpět
PoŽadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovźtvâme
PoŽadovat vysvětlení ohledně zpracovźni osobních údajťl
Yyžádat si přístup k těmto údajůma týo nechat aktualizovat nebo opravit
Požadovat opľavu výmaz osobních ridajů, omezení zpracovtní a vznést námitku
'
proti zpracování

Poučenío zpracovtní osobních údajůđlezákona _ osobní údaje o uchazeči Správce
zpracovánâ v rozsahu, vjakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu vjakémje Správce
shľomáŽdil v souladu s platnými právními předpisy, zejména Se zákonem
č,.10112000 Sb., o ochĺaně osobních údajůve znění pozdějšíchpředpisů ataké podle
čl.6 .odst. 1 písm a), e) naÍízeníEU 20161679 General Data Protection Regulation
(GDPR).

Jméno a příjmení

Datum narození

Bydliště
l'elefonní číslo.

Datum poskýnutí souhlasu

Podpis

E] - křížkem označte vybľanou variantu

