Obec Francova Lhota
756 14 Francova Lhota 325
NÁVRH

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem
na území obce Francova Lhota
Zastupitelstvo obce Francova Lhota se na svém zasedání dne usnesením č. usneslo vydat na základě §
17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona š.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Francova Lhota, včetně nakládání se stavebním odpadem.
2. Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby (nepodnikající), při jejichž činnosti vzniká
komunální odpad a jehož odstraňování musí být zajištěno v souladu s platnými právními
předpisy.1
3. Obec se stává původcem komunálních odpadů od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba
odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.2
4. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) Odpadem3 se rozumí každá movitá věc, které se subjekty uvedené v odst. 2 tohoto
článku zbavují, mají úmysl nebo povinnost se zbavit a přísluší do některé ze skupin
odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.
b) Komunální odpad 4 je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob.
c) Tříděný odpad je ta část komunálního odpadu, která je shromažďována odděleně a
následně předána k dalšímu využití (sklo, papír, plasty, nápojové kartony).
d) Nebezpečný odpad5 jsou vynikající jednou nebo více nebezpečnými vlastnostmi
uvedenými v příloze č. 2 zákona o odpadech (např. obalový materiál znečištěný
škodlivinami, olejové filtry apod.).
e) Objemný odpad je odpad z domácností, který s ohledem na své rozměry nebo hmotnost
nelze odkládat do běžných sběrných nádob (jedná se např. o nábytek, koberce apod.)

1

§ 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3
§ 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
5
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2

Tel: 571 458 237 • E-mail: obec@francovalhota.cz • www.francovalhota.cz • IČ: 00303755

f)

Zpětný odběr elektrozařízení6 se rozumí odebírání použitých elektrozařízení
pocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném.
(§ 37 písm. g) zákona o odpadech).

g) Směsným odpadem jsou složky komunálního odpadu bez nebezpečných vlastností, které
zůstávají po vytřídění využitelných odpadů (např. popel, obaly potravin, drobné spotřební
předměty).
h) Stavebním odpadem se rozumí inertní odpady vznikající při stavebních pracích,
demolicích a stavebních úpravách, uvedených v Katalogu odpadů (např. směsný stavební
a demoliční odpad, beton, cihly, keramiku, dřevo, asfalt, dehet, sklo, izolační materiál,
výkopovou zeminu).

II. NAKLÁDÁNÍ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob:
a) Barevné pytle, jejich stanoviště jsou shodná se stanovištěm nádob na směsný komunální
odpad:
(1) Papír – modrý pytel
(2) Plast – žlutý pytel
(3) Nápojový kartón – oranžový pytel
(4) Sklo čiré – bílý /transparentní pytel
(5) Sklo barvené – zelený pytel
b) Sběrné nádoby (kontejnery o objemu 1100l), které jsou barevně odlišeny a umístěny na
vybraných stanovištích.
2. Odvoz k následnému využití je zajišťován oprávněnou osobou v pravidelných, předem
oznámených intervalech.

III. SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu je zajišťován 2x
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
2. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým tj. vyvěšením na
informační nástěnku, uvedením informace na webových stránkách obce, v místním rozhlase.
3. Pro odložení mimořádného množství objemného odpadu je možné objednat obecní vlečku /
kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

IV. NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI POCHÁZEJÍCÍCH Z DOMÁCNOSTÍ
1. Vyřazené elektrozařízení (dále jen EEZ) pocházející z domácností je možno odkládat na místě
zpětného odběru, které je u obecních garáží v Juráčkově potoce na p. č. 1700/2 v k. ú.
Francova Lhota.
2. EEZ musí být předána ke zpětnému odběru v kompletním stavu bez předchozího
demontování jednotlivých částí.
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V. NAKLÁDÁNÍ SE SMĚSNÝM ODPADEM
1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými jsou:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice – o objemu 110 l,
b) typizované sběrné nádoby – kontejnery – o objemu 1100l,
c) zvláštní sběrné nádoby – černé pytle.
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů
3. Odvoz a zneškodnění tohoto odpadu provádí oprávněná osoba pověřená obcí na základě
uzavřené smlouvy. Svoz odpadu je zajištěn celoročně, v pravidelných intervalech dle
harmonogramu pravidelně zveřejněném způsobem v místě obvyklým.
4. Do sběrných nádob na směsný odpad není dovoleno odkládat např. horký popel, uhynulá
zvířata.

VI. NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
1. Stavebním odpadem je stavební a demoliční odpad, které nejsou odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní vlečku / kontejner, který bude
přistaven a odvezen za úplatu.

VII. POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému obce stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí
v souladu se zákonem o odpadech.7

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Francova Lhota č.
4/2006 ze dne 15. 7. 2006.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Ing. Kateřina Trochtová
starostka obce

Ing. Lumír Kliš
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Francova Lhota dne: 28.5.2014
Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Francova Lhota dne:
7

13.6.2014

§ 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

