OBEC Libějovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Libějovice.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29. 12. 2016 usnesením č. 16/2016/7 usneslo vydat
na základě §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s §10 písm.
d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, )dále jen „zákon o obcích), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Libějovice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
1)

Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
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f) Objemný odpad,
g) Směsný komunální odpad,
h) Nápojový karton
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a h).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad (plasty, nápojové kartony, sklo) je shromažďován do zvláštních sběrných
nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Libějovice - na veřejném prostranství naproti domu čp. 37
- na veřejném prostranství u bytovky čp. 71
Nestanice - na veřejném prostranství vedle VÚZ čp. 69, část Lomec čp. 62
Černěves - na veřejném prostranství vedle domu čp. 19
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) sklo, barva: bílá a zelená
b) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva modrá a kovová se žlutým víkem,
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat na „bývalém školním hřišti“ Libějovice.
Plasty a nápojové kartony (individuální sběr do plastových pytlů) jsou sbírány od občanů
na náklady obce Libějovice a shromažďovány na sběrném místě - v „bývalém školním
hřišti“ Libějovice.
Papír je sbírán od občanů do vlastních pytlů na náklady obce Libějovice a je
shromažďován na sběrném místě: - garáž na „bývalém školním hřišti“ Libějovice.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
2)
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zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
v místním tisku „Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec“.
2) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním tisku „Občasník obcí
Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec“.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Sběr a svoz kovového odpadu
1) Sběr a svoz kovového odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Sběr je prováděn v rámci sběru železného šrotu pořádaného místní
organizací Sboru dobrovolných hasičů Lomecka. Informace o sběru jsou zveřejňovány
v místním tisku „Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec“.
2) Kovový odpad lze též uložit ve sběrném místě na „bývalém školním hřišti“ Libějovice.
Čl. 7
Nakládání s elektroodpadem
1)Elektroodpad lze ukládat ve sběrném dvoře na „ bývalém školním hřišti Libějovice“ a
na místech zákonem k tomu stanovených.
Čl. 8
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice (obsah 110 l) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Směsný odpad je shromažďován ve sběrných nádobách (popelnice).
• Stále stanoviště popelnic je zpravidla na pozemku vlastníka. Pokud není možnost
umístění sběrných nádob na pozemku vlastníka, určí stanoviště pracovník Obce
Libějovice po dohodě s oprávněnou osobou.
• Přechodné stanoviště je určeno pro umístění sběrných nádob ve svozový den, které
je většinou dohodnuto mezi oprávněnou osobou a vlastníkem a je vzdálené
maximálně 3 m od kraje přístupové pozemní komunikace, ze které se svoz odpadů
provádí.
• V případě, že fyzická osoba produkující směsný odpad nebude sběrné nádoby
ukládat na místa určená jako přechodná stanoviště (dle výše uvedeného pravidla)
může o umístění rozhodnout pracovník Obce Libějovice.
Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 10
Odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání
Původci odpadů, kteří produkují odpad podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou
na základě smlouvy s obcí využít systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného
touto obecně závaznou vyhláškou. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané
ceny za tuto službu (dle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých
zákonů).
Čl. 11
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů 3).
3)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.2/2008, 1/2011 a 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Libějovice.
2) Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavosti účinnosti dnem 1. 1. 2017
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