Vyhláška č. 6/2005
o nakládání s komunálním odpadem
na území obce Lično
Zastupitelstvo obce Lično se usneslo dne 14. 12. 2005 na základě ustanovení § 17
odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno i) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním
odpadem na území obce Lično.
Čl. 1
Základní ustanovení
1.
Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Lično včetně
jejich částí Lično, Ostašovice, Radostovice a systém nakládání se stavebním odpadem.
2.
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt, fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a na všechny fyzické
osoby, které se na území obce zdržují.
Čl. 2
Základní pojmy pro účely této vyhlášky
1.
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
2.
Komunální odpad je veškerý odpady vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob
oprávněných k podnikání.
3.
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právní předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
4.
Objemný odpad z domácností je druh komunálního odpadu, který se od běžného
komunálního odpadu odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který
vzhledem k jeho rozměrům, popřípadě hmotností, nelze ukládat do normalizovaných
sběrných nádob, používaných při periodickém svozu. Objemný odpad bude svážen 2 x
ročně. O termínu a místě přistavení kontejneru budou občané informováni místním
rozhlasem a vyvěšením na úřední desce.
5.
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
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6.
Oprávněná osoba je osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech, jejímž prostřednictvím zajišťuje Obec Lično na svém území nakládání
s komunálním odpadem.
7.
Odpadovými nádobami se rozumí nádoby pro ukládání komunálního odpadu o
obsahu 110 litrů nebo kontejnery o obsahu 1100 litrů.
Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
1.
Nakládání s komunálním odpadem zajišťuje na svém území Obec Lično
prostřednictvím oprávněné osoby.
2.
Prostřednictvím oprávněné osoby dále Obec Lično umožňuje fyzických osobám
ukládat vytříděné složky komunálního odpadu do nádob určených k tomuto účelu, které jsou
umístěn na sběrných místech, patřících mezi zařízení pro ukládání komunálního odpadu.
Druhy vytříděných složek komunálního odpadu, které lze do těchto nádob ukládat jsou
uvedeny na nádobách. Jedná se o: plasty, papír, sklo, železo. Nádoby na plasty, papír a sklo
jsou umístěny: u domu v Ličně č. p. 11, č. p. 16, č. p. 55, č. p. 62, č. p. 102, č. p. 128,
v Radostovicích č. p. 13, v Ostašovicích č. p. 3. Kontejner na železo je umístěn u benzínové
čerpací stanice HDB v Ličně.
Čl. 4
Povinnosti fyzické osoby
1. Fyzická osoba je povinna odpad třídit a:
a) odkládat komunální odpad – tříděný viz čl. 3 bod 2
- velkoobjemový viz čl. 2 bod. 4
- netříděný do vlastních nádob umístěných na místě
přístupném svozové technice,
b) zajistit si dostatečný počet odpadových nádob na netříděný komunální odpad,
c) používat pro ukládání komunálního odpadu jen odpadové nádoby ve svém vlastnictví
s výjimkou zařízení pro ukládání tříděného odpadu,
d) ukládat do jednotlivých typů odpadových nádob (včetně nádob na tříděný odpad)
jen ty druhy a složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny,
e) vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu; Sběr nebezpečného odpadu
je
prováděn mobilním svozem, oprávněnou osobou a je prováděn minimálně 2 x ročně.
Občané budou informováni o termínu svozu místním rozhlasem a vyvěšením na úřední
desce OÚ a na veřejně přístupných místech.
f) nepoužívat odpadové nádoby k jinému účelu, než k ukládání komunálního odpadu,
g) plnit odpadové nádoby pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít a odpad
v odpadových
nádobách nezhutňovat a nezapalovat,
h) udržovat blízké okolí a stanoviště odpadových nádob v pořádku a čistotě,
i) zřetelně a výrazně označit odpadové nádoby ve svém vlastnictví číslem popisným
nemovitosti, ke které jsou určeny, a známkou udávající četnost svozů.
2.
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob bude odkládán do
velkoobjemových kontejnerů po dohodě se starostou, které budou odvezeny na náklady
fyzické osoby na řízenou skládku komunálních odpadů. Tím se nevylučuje možnost zajistit
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si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným
způsobem.
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností fyzickou osobou při nakládání s komunálním odpadem se
posuzuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1.

Kontrolou dodržování ustanovení této vyhlášky provádí Obecní úřad Lično.
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Zrušuje se Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 21, vydaná dne 11. 12. 2001.
3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2. 1. 2006.

Škop Zdeněk, místostarosta

Vyvěšeno: 15. 12. 2005
Sejmuto: 10. 1. 2006
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Voda Jan, starosta

