OBEC LÁNY
obecně závazná vyhláška obce Lány
č. 02/2002
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem.
Obecní zastupitelstvo obce Lány vydává dne 14.12.2001 podle ustanovení §17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území trvalé
bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Článek 2
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
zákona č. 1 zákona o odpadech.
2. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Nakládání s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup,
třídění, přeprava a doprava, skladování úprava, využívání a odstraňování.
4. Původcem se rozumí právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají
odpady.
5. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti
fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů
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.
Článek 3

Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou
v obci Lány určena tyto sběrné nádoby a zařízení.
a) Sběrné nádoby (popelnice) slouží k ukládání směsného komunálního odpadu
(tzv. zbytkového odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek), tj.
smetí, popel, saze. nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.
b) Kontejnery ( barevné zvony) na tříděný odpad – sklo a plasty.
Stanoviště:
- u prodejny Smíšeného zboží Lány
- za mostem před domem rod. Koláčných
c) Mobilní kontejner oprávněné osoby na sběr a svoz nebezpečných odpadů,
slouží k odkládání vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu
(odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a
zářivky, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel a rozpouštědel, obaly od
chemických přípravků, např. herbicidů a pesticidů, obaly od fotochemikálií, textilní
materiál znečištěný, např. hadry od oleje, obaly od kyselin, hydroxidů, detergentů
a odmašťovacích přípravků, televizory, rádia, ledničky a mrazáky apod.)
Při mobilním svozu, prováděném oprávněnou osobou je možno odložit i objemný
odpad z domácností, pneumatiky apod.
Mobilní svoz bude prováděn 2x ročně, přesný termín a stanoviště vozidla bude
v předstihu občanům oznámen.
d) Sběr vyřazených léků provádí všechny lékárny (např. lékárna v Heřmanově
Městci, v Chrudimi apod.)
2. 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 a musí
obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební a demoliční odpad bude roztříděn na využitelný (recyklovatelný) podíl, který
bude přímo využit nebo nabídnut k využití jiným subjektům, (případné přebytky
budou uloženy na řízenou skládku (např. skládka Nasavrky Technických služeb
Chrudim) a na nebezpečný podíl (např. odpad s obsahem asfaltu, obaly od
nátěrových hmot a přípravků apod.), který muže být předán k odstranění pouze
oprávněné osobě, provádějící sběr a svoz, příp. odstraňování nebezpečných odpadů
(např. spalovna).
Stavebník si může u oprávněné osoby (např. Tecdhnických služeb) objednat na
vlastní náklady kontejner a odvoz nebo si svoz tohoto odpadu na řízenou skládku
zajistí vlastními prostředky.

Článek 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací a údržby veřejné zeleně

Odpad z údržby veřejných komunikací a zeleně, prováděný oprávněnou osobou
bude jejími pracovníky ukládán do mobilních kontejnerů a odvezen na řízenou
skládku.
Článek 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne
kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného
obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními
právními předpisy (např. zákonem o ochraně ovzduší).
Článek 7
Povinnosti oprávněné osoby
1. Pravidelný svoz provádět v dohodnutých svozových dnech a časových
intervalech. Případnou změnu projednat s obcí a včas oznámit občanům.
2. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů
bezprostředně po jejich svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
3. Zajišťovat uložení vyprázdněných nádob a kontejnerů na původní místo.
4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností provézt svoz
v nejbližším možném náhradním termínu.
Článek 8
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout
jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin.
Článek 9
Poplatek za komunální odpad
Obec stanoví samostatnou vyhláškou výši poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a dodržováním této vyhlášky
provádí Kontrolní výbor Obce Lány.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 01/1998

Článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2002

………………………………………….
starosta Bohuslav Hrstka

Vyvěšeno dne………………….

…………………………………………..
místostarosta Ing. Libor Kopecký

Sejmuto dne…………………….

