Obecně závazná vyhláška č.1/2000-o nakládání s komunálním odpadem
Vyhláška č. 1 / 2000 o nakládání s komunálním odpadem 

Zastupitelstvo obce Senorady vydává dne 3.3.2000 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. i) a § 16 a § 36 odst 1 písm. f zák. ČNR č. 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem na katastru obce Senorady.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce nebo jejím katastru trvalé bydliště , na právnické osoby a podnikatelské subjekty, u nichž odpad vzniká a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Článek 2
Základní pojmy
a. Odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně.
b. Nebezpečnýrm odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v pňloze č. 2 k zákonu o odpadech. 
c. Komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob oprávněných k podnikání.
d. Nakládáním s odpady - jejich shromažd'ování, soustřed'ování, sběr, výkup, tňdění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
e. Shromažd'ováním odpadů - krátkodobé soustřed'ování odpadů do shromažd'ovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
f. Skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.
g. Sběrem odpadů - soustřed'ování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
h. Využíváním odpadů - činnosti uvedené v pňloze č. 3 k zákonu o odpadech.
i. Odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v pňloze č. 4 k zákonu o odpadech. 
j. 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. 
k. Oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpády podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažd'ování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zaňzení:
a. Sběrné nádoby - typizované popelnice o objemu 110,120,240 I ve vlastnictví fyzických osob, vlastníků nebo správců nemovitostí - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t. j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.
b. Sběrné nádoby - kontejnery (plastové nádoby, kovové kontejnery) o objemu 1 100 l ve vlastnictví oprávněné osoby umístěné na stabilním stanovišti na území obce k odkládání tříděného komunálního odpadu:
o skla (zelený plastový kontejner s nápisem sklo)


c. Odpadkové koše rozmístěné na území obce, slouží výhradně k ukládání drobného příležitostného odpadu (obaly z občerstvení, účtenky apod.)
d. Mobilní systém sběru nebezpečného odpadu - sběr je prováděn dvakrát ročně oprávněnou osobou v obci Senorady, o termínech a stanovišti jsou občané informováni způsobem v obci obvyklým. Zde lze doložit následující odpady např.: obalový materiál znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky; zářivky, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, popř. pneumatiky.


2. Původci, kteří produkují odpad zařazených podle Katalogu odpadů jako odpad podobný k o m u n á l n í m u (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí. 
Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání do zařízení určeného k využití nebo odstraňování stavebního odpadu. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.
Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
1. Odkládat komunální odpad na místech k tomu určených uvedených v čl. 3 této vyhlášky a ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí.
2. Odkládat tříděný komunální odpad (sklo) do označených sběrných nádob nebo na sběrném dvoře odpadů.
3. Odkládat nebezpečné odpady na sběrném dvoře odpadů nebo při mobilním sběru nebezpečných odpadů.
4. Přistavit sběrné nádoby o objemu 110.12,240 I určené k odkládání zbytkového odpadu na sběrné místo nejdříve večer přede dnem svozu (zpravidla ke kraji chodníku nebo ke kraji vozovky tak, aby byly dobře přístupné při jejich vyprazdňování a odvozu a nebránily silničnímu provozu) a neprodleně zajistit přemístění vyprázdněných sběrných nádob zpět na stálé stanoviště.
5. Plnit sběrné nádoby na zbytkový odpad pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít. 
Článek 6
Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí určených k bydlení
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní rodinný nebo bytový dům, je jeho správcem nebo k němu má právo hospodaření či právo užívání je povinna:
1. K odkládání zbytkového odpadu zakoupit sběrnou nádobu o objemu 110 ,120,240 l nebo zajistit pronájem sběrné nádoby o objemu 110 l u Obecního úřadu Senorady, udržovat ji v dobrém technickém stavu, aby byla způsobilá manipulace a vyprazdňování. Doporučeným limitem pro stanovení dostatečného počtu a objemu sběrných nádob jsou 4 osoby na jednu sběrnou nádobu o objemu 110 l, 120 l.
2. Zajistit stálé stanoviště sběrné nádoby určené k odkládání zbytkového odpadu a udržovat na něm čistotu a pořádek.

Článek 7
Povinnosti oprávněné osoby
Oprávněná osoba je povinna:
1. Nakládat s komunálním odpadem a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem o odpadech, ostatními obecně závaznými právními předpisy a touto vyhláškou. 
2. Vyprazdňovat sběrné nádoby tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství ke škodám na majetku a k úrazům.
3. Zajišťovat uložení sběrných nádob po vyprázdnění na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.
4. Provádět pravidelný svoz podle dohodnutých cen, ve dnech, které jsou sjednány, a v dohodnutých časových intervalech (s minimální frekvencí svozu směsného komunálního odpadu 1 x za 14 dní). Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny.
5. Zajistit náhradní svoz v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností (porucha sběrného vozidla, nesjízdnost vozovky) nejpozději příští den. 
6. Dodržovat při svozu odpadu bezpečnost a plynulost silničního a pěšího provozu. 
7. Zabezpečovat čistotu a pravidelnou údržbu sběrových nádob ve vlastnictví oprávněné osoby. 
Článek 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, t. j. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Článek 9
Poplatek za provoz systému shromažd'ování sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je upraven samostatnou obecně závaznou vyhláškou.
Článek 10
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí zastupitelstvo obce Senorady
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2000.



Květoslava Adamová Vladimír Novák 
místostarostka starosta


