Obec Žernov
Obecně závazná vyhláška 1/2007 obce Žernov
o stanoveném systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území
Zastupitelstvo obce Žernov se na svém zasedání dne 29. 10. 2007 usneslo vydat podle ustanovení
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky
1. Obec Žernov zavádí touto obecně závaznou vyhláškou na území obce systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím
katastrálním území.
2. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a je závazná pro všechny
fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další fyzické osoby, které se na území
obce zdržují.

Článek 2
Základní pojmy

1. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je
uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
3. Původcem odpadu – 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 odpadu 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.
4. Oprávněnou osobou – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro nakládání s komunálním odpadem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny tyto sběrné
nádoby a zařízení:
a) Sběrné nádoby – popelnice o obsahu 110 litrů, nebo pytle o maximální nosnosti 20 kg s potiskem
oprávněné osoby a nádoby o obsahu 1100 litrů na místa obtížně přístupná v zimní období. Sběrné
nádoby slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění (dále jen „směsný odpad“), tj. smetí, popel,
saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.
b) Fyzická osoba je povinna opatřit si dostatečný počet popelnic a pytlů. Informace o možnosti
zajištění popelnic lze získat na obecním úřadě, pytle s potiskem oprávněné osoby zajišťuje obec.
c) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají takto:
1) Směsný odpad, kromě objemného, do popelnic a do pytlů s potiskem. Popelnici je třeba opatřit
číslem popisným nemovitosti a opatřit známkou. Popelnice a pytle, které musí být zavázané,
musí být v den svozu přistaveny na stanovišti na trase oprávněné osoby v 6.00 hodin ráno.
V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je
odvážen odpad, obec určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším vhodném místě.
2) Biologický rostlinný odpad přednostně kompostovat na vlastním pozemku, pokud to není
možné, obec zajistí odvoz.
3) Termíny svozu minimálně 2x ročně budou oznámeny nejpozději týden předem způsobem v obci
obvyklým. Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou např. olejové filtry, akumulátory,
výbojky, zářivky, textil, nátěrové hmoty, lednice, televizory, monočlánky, apod.

Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti lze odkládat do velkoobjemových kontejnerů oprávněné
osoby, které jsou následně odvezeny na náklady původce tohoto odpadu za řízenou skládku. Tímto se
nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky,
popř. jiným způsobem v souladu se zákonem od odpadech.

Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecné závazné vyhlášky komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle článku 3 této obecně
závazné vyhlášky, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o odpadech. Původci,
kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

Článek 6
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout dle zvláštních právních předpisů.
Tato obecně závazné vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2008.
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