OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města
Kravaře
Zastupitelstvo města Kravaře se na svém 7. zasedání dne 15.6.2011 usneslo vydat na základě
ustanovení § 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 ustanovením § 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:
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kravaře, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem.
Článek 2.
Základní pojmy
1)
2)
a)

b)

c)

d)
e)
f)

Tato obecně závazná vyhláška vychází ze zákona o odpadech.
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
sběrnou nádobou – logem oprávněné osoby či nálepkou identifikující oprávněnou
osobu označená typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu,
(např.popelnice o objemu 120 l, kontejner, zvon, velkoobjemový kontejner), která je
ve vlastnictví nebo i užívání oprávněné osoby,
stanovištěm sběrných nádob nebo sběrných pytlů – místo, kde jsou sběrné
nádoby nebo sběrné pytle trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění
odloženého odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.Vystavit sběrnou nádobu na místo
vyprázdnění (pro zajištění průchodnosti k plotu nemovitosti) je možno nejdříve den
před svozovým dnem a uklidit ji vyprázdněnou zpět mimo veřejné prostranství v
den svozu.Vystavit sběrný pytel na místo odběru ( pro zajištění průchodnosti
chodníku k plotu nemovitosti ) je možné nejdříve 1 den před svozovým dnem,
dostatečným objemem sběrné nádoby na zbytkový odpad – takový vnitřní objem
sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané
frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit
veškerý zbytkový směsný odpad vznikající při provozu domácnosti v objektu do
sběrné nádoby. Doporučený dostatečný objem je 27,5 litrů na osobu a 2 týdny,
sběrným pytlem – logem oprávněné osoby označený plastový pytel, určený k
odložení složek odpadu (plasty, nápojový karton, papír,)
svozovým dnem – doba od 5:00 do 22:00 příslušného kalendářního dne, pokud není
stanoveno a předem oznámeno jinak,
obslužnou vzdáleností – vzdálenost, ve které budou sběrné nádoby a sběrné pytle
osádkou svozové společnosti obsluhovány, max. vzdálenost je 5 m od komunikace.

g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)

n)

o)

p)
q)

V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti,
od které je svážen odpad, město po dohodě s oprávněnou osobou a vlastníkem
nemovitosti určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě.V
případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o místu sběrné nádoby město.
svozovou společností – oprávněná osoba zajišťující na základě smlouvy s obcí
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území obce,
oprávněnou osobou – každá osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona
nebo podle zvláštních předpisů,
odpadkovými koši – nádoby umístěné na veřejných prostranstvích v obci sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu,
kompostováním - úprava odpadu vhodného pro výrobu kompostu a jeho následné
využití pro tuto výrobu,
bioodpadem - odpad rostlinného původu z údržby a úklidu zeleně ve vlastnictví
fyzických osob. Jedná se o suché listí, větve, trávu, plevel, shrabky apod. Bioodpad
využitelný dostupnými zařízeními k výrobě kompostu je listí, plevel, posekaná tráva
a padané ovoce,
tříděným (využitelným) odpadem - papír a nápojový karton, plast, sklo, kovy,
objemným odpadem - takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, tabulové sklo,
sporáky, pneumatiky apod.). Objemným odpadem nejsou vybrané výrobky, na které
se vztahuje povinnost zpětného odběru,
nebezpečnými složkami komunálního odpadu - např. barvy, lepidla a obaly jimi
znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací
prostředky, hydroxidy, galvanické články, nepoužitelné léky a lékovky, pesticidy,
mazací a motorové oleje a obaly jimi znečištěné, autobaterie, nebo ostatní odpady s
obsahem rtuti (např. rtuťové teploměry), kancelářské potřeby (tonery, cartridge),
zbytkovým (směsným) odpadem - složka komunálního odpadu, která zbývá po
vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm.l), m), n) této vyhlášky,
použitými výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru - použité
domácí elektrospotřebiče v kompletním stavu,
stavebním odpadem - stavební a demoliční odpad vzniklý na území města při
stavební činnosti fyzických osob. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Součástí stavebního odpadu není nebezpečný odpad (eternit, lepenka apod.).
Článek 3.
Systém nakládání s komunálním odpadem

Základem systému nakládání s komunálním odpadem na území města je jeho třídění na
složky:
a)
tříděný (využitelný) odpad, kterým je bílé sklo, barevné sklo, plast, nápojový karton,
papír,
b)
kovový odpad,
c)
bioodpad,
d)
nebezpečné složky komunálního odpadu,
e)
objemný odpad,
f)
použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru,
g)
zbytkový (směsný) odpad (zbylý po vytřídění předcházejících složek).

1)

Tříděný (využitelný)odpad – ke shromažďování jsou určeny:
sklo - typizované sběrné nádoby, tj. zvony o objemu 1100 l umístěné v
souladu se zvláštními předpisy , barevně odlišené a označené příslušnými nápisy:

sklo barevné – barva zelená, označení SKLO BAREVNÉ,

sklo bílé – barva bílá, označení SKLO BÍLÉ,

sběrné nádoby na sklo jsou rozmístěny tak, aby na každém stanovišti byla
minimálně jedna nádoba na sklo bílé a minimálně jedna nádoba na sklo barevné,

svoz zajišťuje svozová společnost v celoročním intervalu, min. 1x měsíčně
b) plast + tetra-pack - žluté plastové pytle o objemu 120 litrů s logem svozové
společnosti a popisem,

plastové pytle jsou k dispozici u místního městského úřadu,

svoz zajišťuje svozová společnost v celoročním intervalu 1x měsíčně dle
harmonogramu svozu.
c)
papír - modré plastové pytle o objemu 120 litrů s logem svozové společnosti a
popisem,

plastové pytle jsou k dispozici u místního městského úřadu

modré kontejnery o objemu 1 100 l s popisem PAPÍR jsou umístěny ve dvoře ZŠ
působících na území města,

svoz zajišťuje svozová společnost v celoročním intervalu 1x měsíčně dle
harmonogramu svozu.
a)

2)

3)

Kovový odpad
a)
výkup a likvidaci kovových odpadů zajišťují provozovny sběrných surovin, které
působí na území města Kravaře a řídí se provozním řádem sběrny,
b)
informace o působnosti jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, v
místním Besedníku, v místním rozhlase, na webových stránkách města.
Objemný odpad
sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených a to dle pokynů svozové společnosti,
b)
je přísně zakázáno odkládat objemný odpad na vyhlášeném stanovišti před
zahájením jeho sběru a po ukončení jeho sběru,
c)
informace o sběru jsou zveřejňovány svozovým kalendářem, vydaným svozovou
společností, na úřední desce městského úřadu, v místním Besedníku, v místním
rozhlase, na webových stránkách města.
a)

4)

Nebezpečné složky komunálního odpadu
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně
jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených a to dle pokynů svozové
společnosti,
b)
je přísně zakázáno odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu na vyhlášeném
stanovišti před zahájením jeho sběru a po ukončení jeho sběru,
c)
informace o sběru jsou zveřejňovány svozovým kalendářem, vydaným svozovou
společností, na úřední desce městského úřadu, v místním Besedníku, v místním
rozhlase, na webových stránkách města.
a)

5)
a)

Bioodpad
se přednostně může kompostovat v domácích kompostárnách,

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

6)
a)

b)
c)
d)
e)

7)
a)

b)

c)

d)

e)

ke shromažďování bioodpadu jsou dále určeny typizované sběrné nádoby, tj.
popelnice o objemu 240 litrů (plastové nádoby hnědé barvy),
nádoby dle bodu 5. b) poskytuje prostřednictvím obce svozová společnost v počtu 1
ks na číslo popisné, ke kterému byla nádoba oproti „Potvrzení o převzetí sběrné
nádoby na bioodpad“ vydána,
nádoby dle bodu 5.b) musí být přistaveny na nezbytně nutnou dobu v určené dny na
určená místa, kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme svozová
společnost,svoz bioodpadu zajišťuje svozová společnost v intervalu 1x za 2 týdny
(duben – listopad),
nádoby dle bodu 5.b) musí být plněny tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával,
je přísně zakázáno do nádob dle bodu 5.b) odkládat jiné složky odpadu, než pro
které jsou nádoby určeny,
je přísně zakázáno v nádobách dle bodu 5.b) shromážděné odpady udusávat či
zhutňovat,
informace o druzích odpadů, které jsou povoleny odkládat do těchto nádob jsou
zveřejňovány ve svozovém kalendáři, vydaným svozovou společností, na úřední
desce městského úřadu, v místním Besedníku, v místním rozhlase, na webových
stránkách města.
Zbytkový (směsný) odpad
ke shromažďování jsou určeny odpadkové koše a typizované sběrné nádoby, tj.
popelnice o objemu 110 nebo 120 l a kontejnery o objemu 1 100 l, umístěné
v souladu se zvláštními předpisy (plastové nádoby černé barvy),
svoz zbytkového (směsného) odpadu zajišťuje svozová společnost celoročně, min.
1 x za 2 týdny,
nádoby dle bodu 6.a) musí být plněny tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával,
je zakázáno do nádob dle bodu 6.a) odkládat jiné složky odpadu, než pro které jsou
nádoby určeny,
je zakázáno v nádobách dle bodu 6.a) shromážděné odpady udusávat, zalévat vodou
či zhutňovat.
Použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru
sběr a svoz použitých kompletních výrobků je zajišťován společně se sběrem a
svozem nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu svozovou
společností,
sběr středních a drobných elektrospotřebičů, vč. sběru a recyklace malých suchých
galvanických článků (tzv. monočlánků) je zajištěn také společností Asekol, a. s.
prostřednictvím sběrného boxu ve vstupu do Městského úřadu Kravaře, Náměstí
405/43 a v chodbě ZŠ Kravaře – Kouty, Bolatická 97/9
sběr drobných ekologických žárovek a zářivek je také zajištěn společností Ekolamp
a.s. prostřednictvím sběrného boxu ve vstupu do Městského úřadu Kravaře,
v chodbě městské knihovny Kravaře na ul. Bezručova 10 a v chodbě ZŠ Kravaře –
Kouty, Bolatická 97/9 ,
sběr nepoužitých a vyřazených léků je zajišťován společně se sběrem a svozem
nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu svozovou
společností,
sběr nepoužitých a vyřazených léků je také zajišťován ve zdravotnických
zařízeních, působících na území města Kravaře

Článek 4.
Stavební odpad
1)
a)
b)

Je stavební a demoliční odpad a není odpadem komunálním,
lze použít, předat či odstranit zákonem o odpadech stanoveným způsobem,
odvoz stavebního odpadu si zajišťuje každý občan samostatně na své náklady, nebo
na základě smlouvy se svozovou společností, působící na území města.
Článek 5.
Závěrečná ustanovení

1)
2)

3)

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat
jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.
Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Kravaře č.4/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem.
Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato OZV účinnosti dnem vyhlášení.

…………………………………
Ing. Andreas Hahn
starosta

Evidenční číslo písemnosti:

…………………………..
Ing. Petr Muczka
místostarosta
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Vyvěšeno na úřední desce dne:
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Sňato z úřední desky dne:
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Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Osoba zodpovědná za zveřejnění:
Jana Westová
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