Obec Paseky nad Jizerou
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
kterou se stanoví systém nakládání s odpadem
Zastupitelstvo obce Paseky nad Jizerou na základě usnesení č. 36/08 ze dne 27.6.2008 vydává
v souladu s ustanovením §10 odstavce d) a § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb o odpadech ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen zákon o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku.
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálního a stavebního odpadu vznikajícího na území obce.
2. Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob, které mají v obci Paseky nad Jizerou
trvalý pobyt nebo mají na území obce Paseky nad Jizerou ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba a dalších fyzických osob na území obce se zdržujících, z jejichž činnosti vzniká na
území obce komunální nebo stavební odpad
3. 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. Smlouva musí být písemná.

ČLÁNEK 2
Základní pojmy
1.
2.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. l85/2001Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů.
Pro potřeby této vyhlášky se definuji tyto pojmy:
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob fyzických oprávněných k
podnikání.
Nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu – jsou to nebezpečné složky
komunálního odpadu, tedy odpady mající jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze zákona o odpadech (např. plechovky od barev, rozpouštědla, přípravky
na ochranu rostlin, baterie, zářivky atd.).
Zbytkový komunální odpad je takový odpad, který zůstane po vytřídění komunálního
odpadu podle systému stanoveného touto vyhláškou.
Objemový odpad je takový odpad, který je svým charakterem odpadem komunálním, ale
k jeho sběru nelze použít běžné sběrné nádoby o objemu 110 litrů (např. dřevěné obaly,
podlahové krytiny, nábytek atd.).
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Svozová firma je oprávněná osoba podle zákona o odpadech a podle zvláštních předpisů,
která na základě platné smlouvy uzavřené s obcí zajišťuje shromažďování, soustřeďování,

g)

h)
i)
j)

sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce.
Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho
svozu. Jedná se o typizované nádoby o objemu 110 až 1100 litrů, které splňují technické
parametry podle zvláštních předpisů (tzv. popelnice a kontejnery) a dále speciální nádoby
pro shromažďování vytříděných složek.
Stanoviště sběrných nádob pro tříděný odpad je místo vybavené sběrnými nádobami
určenými ke sběru tříděného komunálního odpadu - v Pasekách se jedná o dvě stanoviště u
prodejen smíšeného zboží .
Místo určené k ukládání pytlů se směsným nebo tříděným komunálním odpadem je místo
vybavené uzavíratelnými klecemi, do kterých lze pytle ukládat v Pasekách se jedná o dvě
stanoviště u prodejen smíšeného zboží .
Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je sběr na určených místech
prostřednictvím speciálního sběrného vozidla.
ČLÁNEK 3
Třídění a shromažďování komunálního odpadu

1. Komunální odpady se třídí na jednotlivé složky a ukládají podle následujícího systému :
a) Tříděné složky komunálního odpadu :
aa)
sběr do nádob pro separovaný odpad
sklo – do označených nádob na stanovišti sběrných nádob, odděleně bílé a
barevné
obaly PET – do označených nádob na stanovišti sběrných nádob
papír – do označených nádob na stanovišti sběrných nádob
ab)
domácí sběr do pytlů pro tříděný odpad
obaly PET
plasty z domácností
nápojové kartony
kov
papír
ac)
uložení kovového odpadu lze provést též při sběru železného šrotu, který
probíhá každoročně v jarním období
b) Zbytkový směsný komunální odpad : do sběrných nádob, které musí být k vývozu
opatřeny známkou nebo pytlů na odpad označených logem oprávněné osoby
c) Nebezpečné odpady : formou ambulantního sběru nebezpečných složek komunálního
odpadu. Tato služba je realizována přímým odběrem od
fyzických osob na předem určených stanovištích v termínu
předem dohodnutém s oprávněnou osobou.
d) Autovraky : lze odstranit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu podle ceníku
služeb oprávněné osoby nebo ve sběrně k tomu určené
e) Objemný odpad : sběrný dvůr Rokytnice nad Jizerou
ČLÁNEK 4
Všeobecné povinnosti
1. Fyzická osoba je povinna:
a) předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství
b) ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu
s touto vyhláškou
c) ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu
pouze odpad, pro který jsou určeny
d) vytřídit veškeré nebezpečné látkové složky komunálního odpadu a tento odpad uložit

a zneškodnit v době vyhlášení mobilního sběru nebezpečných složek komunálního
odpadu
e) nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem obce a to ode dne účinnosti této
vyhlášky
f) zajistit pro komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu či
pytel označený logem oprávněné osoby
g) umístit sběrné nádoby či pytle na veřejném prostranství pouze se souhlasem obce
h) zabezpečit sběrné nádoby či pytle proti možnosti znečištění okolí
i) umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech a v časech svozu
j) udržovat nejbližší okolí a stanoviště sběrných nádob v čistotě
k) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít
l) neukládat do pytlů označených logem oprávněné osoby odpad o hmotnosti větší, než je
uvedeno na pytli
m) zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob a pytlů k tomu určených
2. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních sportovních a jiných akcí jsou povinni
v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob či pytlů a zabezpečit
odvoz a zneškodňování v nich shromažďovaného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných
nádob.
ČLÁNEK 5
1.

Do sběrných nádob a pytlů na komunální odpad není dovoleno ukládat:
a) nebezpečný odpad,
b) stavební odpad a výkopovou zeminu
c) objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar
d) biologický odpad – zejména větve, odpad rostlinného původu, uhynulá zvířata a jejich
části
e) horký popel
f) tekutiny a ztekucené odpady

2. Odpad ve sběrných nádobách není dovoleno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
3. Není dovoleno spalovat odpady na volných prostranstvích nebo ve spalovacích zařízeních,
která nejsou pro tyto účely určená. Zakazuje se pálit odpad.
4. Není dovoleno ukládat do odpadkových košů rozmístněných na veřejných prostranstvích
komunální odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti.
ČLÁNEK 6
Způsob likvidace směsného komunálního a separovaného odpadu
1. Směsný komunální odpad ( dále SKO ) se odkládá do sběrných nádob nebo pytlů na směsný
komunální odpad označených logem oprávněné osoby. Fyzická osoba je povinna sběrnou
nádobu, která je určena ke svozu, označit pomocí známky ( tím dokládá zaplacený odvoz ) a
přistavit ke svozové trase. Na trase, na které zajišťuje svoz SKO oprávněná osoba (tj. podél
hlavní silnice od EMBY po penzion SOKOL) , jsou nádoby a pytle sváženy vždy v úterý. Na
zbylých místech obce, kde zajišťuje svoz SKO obec, jsou sváženy výhradně pytle. Svoz probíhá
v pondělí. U horní a dolní prodejny smíšeného zboží jsou zřízeny uzavíratelné klece pro uložení
pytlů určených k odvozu, do které mohou fyzické osoby tyto pytle ukládat.
2. Separovaný odpad se odkládá do nádob na separovaný odpad nebo do pytlů určených k třídění
komunálního odpadu přímo v domácnostech. Pytle s vytříděným odpadem, které jsou přistaveny
ke svozové trase, jsou sváženy vždy v pondělí ráno. U horní a dolní prodejny jsou zřízeny
uzavíratelné klece pro uložení pytlů určených k odvozu, do které mohou fyzické osoby tyto pytle
ukládat.

ČLÁNEK 7
Opatření při nákazách a jiných hromadných onemocněních zvířat
Chovatel je povinen neprodleně ohlásit podezření z nákazy nebo jiného hromadného onemocnění
zvířat a do příchodu veterinárního lékaře, orgánu veterinární péče zajistit, aby předměty, které
mohou být nositeli původu nákaz, tj. zbytky krmiva, stelivo, výkaly a drobná uhynulá zvířata
nebyly vynášeny nebo vyváženy a používány jinde a řídit se pokyny veterinární péče.
ČLÁNEK 8
Poplatek
Místní poplatek se nestanovuje. Fyzická osoba hradí náklady spojené se zakoupením pytle a
známky označené logem oprávněné osoby. Tyto lze získat na obecním úřadě a v prodejnách
smíšeného zboží. Pytle na třídění odpadu v domácnostech jsou distribuovány zdarma.
ČLÁNEK 9
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních
předpisů.
ČLÁNEK 10
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí zastupitelstvo obce Paseky nad Jizerou .
ČLÁNEK 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.7.2008

............................................................

......................................................

ing. Aleš Koucký

Hana Růžičková

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno na úřesní desce dne : 30.6.2008
Sejmuto z úřední desky dne : ….................................

