Město Rožnov pod Radhoštěm
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška

č. 4/01,

o systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících  na území města.
 

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm se usneslo dne 31.10.2001 vydat v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, a ustanovením §17 odst. 2 zákona  č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících  na území města.

 





Čl.1
Předmět a působnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování (dále jen systém) komunálních odpadů  (dále jen odpadů) vznikajících na území města Rožnova od Radhoštěm (dále jen města) při činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které na základě smlouvy s městem využívají systém města pro nakládání s komunálním odpadem  a se stavebním odpadem.
Tato obecně závazná vyhláška určuje místa, kam mohou fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které využívají systém města pro nakládání s komunálním odpadem  a se stavebním odpadem odkládat jednotlivé složky komunálního odpadu. Dále stanoví způsob nakládání s jednotlivými složkami komunálních odpadů.
Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt nebo se na území města zdržují a právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které na základě smlouvy s městem využívají systém města pro nakládání s komunálním odpadem  a se stavebním odpadem.


Čl.2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
Komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
Komunálním odpadem se m.j. pro účely této vyhlášky rozumí:
	Využitelné složky -  odpad získaný odděleným sběrem, t.j. např.: papír, sklo, plasty, kovy, pneumatiky, elektrické akumulátory a jiné složky, určené k dalšímu využití.
	Nebezpečné složky - odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností dle přílohy č.2 zákona č.185/2001 Sb. a je získaný odděleným sběrem, t.j. např.: zbytky barev, rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, detergentů, odmašťovacích přípravků, pesticidů, galvanické články suché nebo mokré, elektrotechnický odpad s obsahem škodlivin, zářivky, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků. Nepoužitelná léčiva odebírají všechny lékárny v souladu se zákonem č.79/1997 Sb. o léčivech v platném znění.                

Velkoobjemový odpad je takový odpad, který svým charakterem je odpadem komunálním, ale k jeho sběru nelze použít běžné nádoby. Důvodem mohou být jejich rozměry nebo hmotnost, t.j. např.: nábytek, pračky, sanitární keramika atd.
	Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Stavební a demoliční odpad se dělí na:
- využitelný, např.: beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, dřevo, sklo, plast, kovy, asfalt bez dehtu, zemina nebo kameny, izolační materiál.
- nevyužitelný, např.: azbestová stavební hmota, asfalt s obsahem dehtu, izolační materiál  s obsahem azbestu, směsný stavební a demoliční odpad.

	Odpad z údržby 

- kompostovatelný odpad např.: tráva, listí a drobné větve, zemina
- nekompostovatelný odpad např.: kamení, pařezy
	Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

Autovrak  - silniční motorové vozidlo, které splňuje podmínky pro vyřazení z registru okresním úřadem dle §13 zákona č.56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Směsný komunální odpad je zbytkový odpad, který zůstane z komunálního odpadu po vytřídění složek  uvedených pod písmeny a) až g) stanovených v této vyhlášce.
Sběrným dvorem - místo určené městem, které splňuje požadavky pro shromažďování a  krátkodobé skladování odpadů a kam mohou fyzické osoby,  právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu, velkoobjemový odpad, stavební a demoliční odpad a odpad z údržby zeleně.   
Sběrnými nádobami - popelnice o obsahu 110 litrů nebo kontejnery o obsahu 1100 litrů, které jsou určené ke shromažďování komunálního odpadu.  Sběrné nádoby jsou též kontejnery o obsahu 1100 litrů, které jsou označené druhem vytříděného odpadu. Sběrné nádoby jsou též pytle označené logem odvozce a to v barvě bílé na komunální odpad a v barvě žluté na plasty.
Stanovištěm sběrných nádob - místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu a  ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu. Je-li sběrnou nádobou pytel, pak může být na stanoviště umístěn pouze přechodně a to v den svozu.
Původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské 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 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.
Oprávněnou osobou - každá osoba, která je  oprávněna k nakládání s odpady podle  zákona č.185/2001 Sb. nebo podle zvláštních právních předpisů.

Pověřenou osobou - oprávněná osoba, která má s městem uzavřenou písemnou smlouvu o provádění sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, jehož původcem je město.

Legální vrakoviště – místo, které provozuje osoba oprávněná provozovat zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.


Čl.3
Systém třídění komunálního odpadu a místa odložení
1.	Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou k dispozici nádoby a zařízení uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

	Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.




Čl.4
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

	Stavební odpad je nutné třídit na jednotlivé složky a vytříděný odvézt do sběrného dvoru nebo nabídnout k využití.

Upravovat terén výkopovou zeminou je možné pouze se souhlasem stavebního úřadu a na základě rozhodnutí o využití území.
Netříděný demoliční odpad nelze používat na zpevnění cest.



Čl.5
Nakládání s autovraky

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak  předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
	Z autovraku je možné oddělit nebezpečné odpady a nekovové části. Takto upravený vrak je možné odevzdat do sběrného dvoru. Nebezpečné odpady a nekovové části je nutné likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., prováděcími právními předpisy k němu  a touto vyhláškou.



Čl.6
Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou povinny:
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití v souladu s obecně závaznými předpisy a touto obecně závaznou vyhláškou,
zajistit si samy nebo prostřednictvím pověřené osoby potřebný počet  nádob vhodného typu a frekvenci svozu v souladu s harmonogramem svozu tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby,
	udržovat čistotu a pořádek na stanovištích sběrných nádob,
	zpřístupnit stanoviště sběrných nádob v době určené k provedení svozu nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem určené tak, aby nádoby nezpůsobily estetické nebo hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců. Zajistit úklid sněhu na stanovišti, aby nádoby byly přístupné jak pro občany, tak pro odvozce,
platit poplatky za komunální odpad včas a ve stanovené výši,
neodkládat odpady na místa, která nejsou k tomu určená touto vyhláškou,
sběrných nádob nevyužívat k jiným účelům a k odkládání jiných odpadů , než pro   které jsou určeny,
neodstavovat autovraky na veřejných prostranstvích,
nespalovat odpady na veřejném prostranství,
nepoužívat demoliční materiál a stavební suť na terénní úpravy bez souhlasu stavebního úřadu,
nakládat s komunálním odpadem pouze v souladu s touto vyhláškou.


Čl.7
Práva a povinnosti právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít systému města na základě písemné smlouvy a za úplatu. Nezapojí-li se  do systému města, musí mít zajištěnu likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.



Čl.8
Povinnosti pověřené osoby

Pověřená osoba je povinna:
provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy,
	provádět pravidelný svoz v dohodnutých dnech svozu a časových intervalech, 
	zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob bezprostředně po svozu, t.j. po jejich vyprázdnění,
	zajišťovat uložení sběrných nádob na původní či dohodnuté místo,
	v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, zajistí pověřená osoba náhradní svoz do 24 hodin.
Čl.9
Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. zejména podle:
	zákona č.185/2001 Sb. o odpadech,

zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění,
zákona č.128/2000Sb. o obcích v platném znění,
zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. 

Čl.10
Kontrolní činnost

Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou a zákonem č. 185/2001 Sb. jsou pověřeni pracovníci městského úřadu, městské policie a policie ČR. 
Čl.11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná  vyhláška č. 1/98 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů.
Čl.12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002 


____________________________	___________________________
         JUDR. Jaroslav Kubín     	Mgr. Jarmila Maleňáková
            starosta města 	místostarostka města 


Součástí této vyhlášky je příloha č. 1 (Přehled nádob a zařízení pro shromažďování odpadu)
PŘÍLOHA Č. 1

Přehled nádob a zařízení pro shromažďování odpadu

SLOŽKA  ODPADU
MÍSTO  PRO  ODOŽENÍ
Využitelné složky:  PAPÍR
modrá sběrná nádoba
                              SKLO
zelená sběrná nádoba
                              PLAST
žlutá sběrná nádoba, žlutý pytel, sběrný dvůr
POLYSTYREN
sběrný dvůr
KOVY
sběrný dvůr, označené nádoby na kovy
PNEUMATIKY
sběrný dvůr 
AKUMULÁTORY
sběrný dvůr
NEBEZPEČNÉ SLOŽKY ODPADU
sběrný dvůr
VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD
sběrný dvůr
STAVEBNÍ  A DEMOLIČNÍ ODPADY
sběrný dvůr
ODPAD Z ÚDRŽBY ZELENĚ 
sběrný dvůr
ODPAD ZE SEPTIKŮ A ŽUMP
čistička odpadních vod 
– prostřednictvím oprávněné osoby
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
sběrné nádoby (popelnice, 1100 l kontejner, bílý pytel)
AUTOVRAKY
a) legální vrakoviště 
b) po oddělení nebezpečných odpadů a nekovových
 částí  sběrný dvůr


