Město Horní Jelení
Obecně závazná vyhláška obce Horní Jelení
č. 3/2012,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Horní Jelení se na svém zasedání dne 27.6.2012, usnesením č. 8/d/2102, 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, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1)
Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce.
(2)
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro
další fyzické osoby, které se na území obce zdržují.
Čl. 2
Základní pojmy
(1)
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání.
(2)
Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 zákona o odpadech.
(3)
Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla,
plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu, Směsným odpadem je
i drobný odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.
(4)
Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do
sběrných nádob na směsný odpad.
(5)
Biologický odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním
nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze zeleně, potraviny).
(6)
Odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní
a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo správě obce, ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob a ze
hřbitovů.
(7)
Využitelný (tříděný) odpad jsou materiálově či jinak využitelné složky vytříděného komunálního
odpadu; těmito složkami jsou papír a lepenka včetně nápojových kartonů, sklo, plasty (např. PET lahve).
(8)
Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž 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
považuje obec.
(9)

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech.

(10)
Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (dále „popelnice“ nebo
„kontejner“), která je ve vlastnictví nebo nájmu oprávněné osoby, ve vlastnictví fyzické osoby – občana
(popelnice). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromažďovány do doby svozu. Sběrnou
nádobou je též velkoobjemový kontejner a odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
(1)
Oprávněnou osobou pro nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Horní Jelení
je firma ODEKO s.r.o, Smetanova 395, Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21.
(2)
Ve sběrném dvoře jsou vybírány
odpadu.1)
Provozní doba sběrného dvora:
úterý
čtvrtek
sobota

složky tříděného komunálního odpadu, včetně nebezpečného
15,00 hod. až 17,00 hod.
15,00 hod. až 17,00 hod.
9,00 hod. až 11,00 hod.

(3)
Pro odkládání, shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto sběrné nádoby a
zařízení:
a)
Sběrné nádoby, které slouží k ukládání směsného odpadu po vytřídění využitelných složek a
nebezpečného odpadu (popelnice ve vlastnictví fyzických osob-občanů ).
b)
Sběrné nádoby na biologický odpad – popelnice označené BIO ODPAD.
c)
Osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, velkoobjemové kontejnery k ukládání
směsného odpadu po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu, a které jsou
umístěny:
- u DPS, K Dubu 702
- ulice Kpt. Jaroše,
- Dolní Jelení před bývalým obchodem.
d)
Osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, velkoobjemové kontejnery zelené barvy
k ukládání biologického odpadu, a které jsou umístěny:
- u DPS, K Dubu 702
- ulice Kpt. Jaroše,
- sběrný dvůr
e)
Sběrné nádoby (velkoobjemové kontejnery) na využitelný (tříděný) odpad, kterým je plast,
papír a sklo jsou umístěny ve městě na těchto místech:
Plocha u nákupního střediska JEDNOTA
Sídliště 1. máje
Dukelská ulice - bývalá vláknovka
Dvorská ulice
Poděbradova ulice - kruhový objezd
Sokolova ulice - před DPS
DPS - K Dubu 702
Kolářského ulice - u ZŠ
Ulice Kpt. Jaroše
Ulice Hálkova – nová výstavba
Dolní Jelení – před bývalou prodejnou
Rousínov
f)
Sběrné nádoby kam lze odložit galvanické články a baterie, jsou umístěny mimo sběrný dvůr
v prodejně Jednoty, v chodbě MěÚ.
g)
Sběrné nádoby kam lze odložit zářivky, výbojky a energeticky úsporné žárovky jsou umístěny
mimo sběrný dvůr v chodbě MěÚ.
h)
Sběrná nádoba kam lze odložit drobné elektronické spotřebiče je umístěna mimo sběrný dvůr
v chodbě MěÚ.
i)
Sběrné nádoby kam lze odložit menší domácí spotřebiče jsou umístěny:
Plocha u nákupního střediska JEDNOTA
Dukelská ulice - bývalá vláknovka
Kolářského ulice - u ZŠ
Dolní Jelení – před bývalou prodejnou
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Podrobné informace jsou uvedeny v provozním řádu sběrného dvora.

j)
Do nádob a zařízení uvedených v odstavci 3) písm. a), b), c) a d) nepatří a je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad. Do nádob uvedených v odstavci 3) písm. a), b), c) a d) nelze ukládat stavební a výkopový
materiál (tj. odpad získaný z demolic staveb, zeminu). Do nádob uvedených v odstavci 3) písm. a) a c) nelze
ukládat horký popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zvířat.
(4)
Biologický odpad je svážen jednou za čtrnáct dnů v období, jehož začátek a ukončení je občanům
oznámeno včas rozhlasem a ve zpravodaji.
(5)
Směsný komunální odpad je svážen jednou za týden a v období svozu biologického odpadu jednou
za čtrnáct dnů.
(6)
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
(právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s
obcí, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je k tomu zmocněna obcí.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, bude na základě žádosti odkládán do
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby na řízenou
skládku.2) Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz stavebního odpadu a uložení na řízené skládce
vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne
účinnosti této vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování
podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními předpisy.
Čl. 6
Nestanoví-li zákon o odpadech jinak, vztahuje se na porušení povinností při nakládání s komunálním
odpadem a stavebním odpadem zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 7
Zrušující ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Horní Jelení č. 1/2011, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho
území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ze dne 14. 12. 2011.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecné závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.8.2012
Jan Petraš
místostarosta

Petr Tupec
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.6.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 16.7.2012
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Ve sběrném dvoře je možné odložit stavební odpad s obsahem azbestu (např. osinkocementová krytina) pouze
v uzavřených neprodyšných obalech. Od obsluhy sběrného dvora si lze vyžádat polyethylenové pytle k uložení
takového odpadu. Další podrobnosti jsou uvedeny v provozním řádu sběrného dvora.
Ve sběrném dvoře je možné uložit stavební odpad v množství 100 kg od fyzických osob.

