Obecně závazná vyhláška obce Prosenice č. 1/2002,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Prosenice, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Prosenice
Zastupitelstvo obce Prosenice schválilo dne 20.2. 2002, podle ustanovení § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) a
v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen vyhlášku):

Čl. 1
Závaznost vyhlášky
(1)
Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Prosenice (dále jen
systém nakládání s komunálním odpadem), včetně systému nakládání se stavebním
odpadem vznikajícím na území obce Prosenice.
(2)
Tato vyhláška je závazná pro:
a)
každou fyzickou osobu, která má na území obce Prosenice trvalý pobyt,
b)
každou fyzickou osobu, která na území obce Prosenice vlastní stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba,
c)
pro všechny původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů *1)
jako odpad podobný komunálnímu odpadu, pokud na základě písemné smlouvy s obcí
Prosenice využívají systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí
Prosenice,
d)
každou fyzickou osobu, která se na území obce Prosenice zdržuje.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a)
odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
se ji zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona,
b)
komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území obce Prosenice při
činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání,
c)
nebezpečným odpadem je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpisu x) k zákonu a jakýkoliv jiný odpad
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona,
d)
nakládáním s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
e)
stavebním odpadem se rozumí vytříděný stavební odpad jako cihly, beton ,
výkopová zemina apod. nebo jejich směs nekontaminovaná žádnými znečišťujícími
látkami zařazenými mezi nebezpečné odpady.

Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
Nakládání:
A: Shromažďování a třídění
Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování a třídění) jsou určeny tyto
sběrné nádoby a zařízení:
a)
sběrné nádoby (popelnice), umístěné v den svozu před objektem v němž mají
osoby trvalý pobyt nebo je stavbou určenou k individuální rekreaci - slouží k ukládání
zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností,
kuchyňské odpady.
b)
kontejnery na tříděný odpad (např. zvony - plastové nádoby, kovové kontejnery) t.j. na papír, sklo, železný šrot, které jsou označeny příslušným druhem odpadu a
barevně rozlišeny. Tyto kontejnery jsou trvale umístěny. *2)
c)
svozové vozidlo nebo mobilní kontejner na sběr nebezpečného odpadu jako
odděleně vytříděné složky komunálního odpadu - např. olověné akumulátory, odpad
rtuti, staré nátěrové hmoty, bateriové monočlánky, vyřazené léky, textilní materiál
znečištěný škodlivinami apod.
(1)

B: Sběr, přeprava, využívání a odstraňování
Provádění sběru, přepravu, odstraňování a využívání odpadu je zajištěno:
a)
u netříděného zbytkového odpadu ukládaného do popelnic - na základě smlouvy
mezi Obcí Prosenice a Technickými službami města Přerova. Svoz je prováděn
pravidelně každých 14 dní v průběhu celého roku.
b)
tříděný odpad - sklo a železo jsou odkládány do kontejnerů k tomu určených ,
které jsou trvale přístupné na svých stanovištích. Odvoz tohoto odpadu zajišťuje obecní
úřad Prosenice podle potřeby.
c)
tříděný odpad - papír sváží k dalšímu využití na základě dohody s obcí Prosenice
oprávněná osoba. Svoz se koná nepravidelně, obvykle dvakrát ročně. Termín svozu je
v obci zveřejněn obvyklým způsobem v dostatečném předstihu.
d)
nebezpečný odpad sváží na základě dohody s obcí Prosenice oprávněná osoba.
Svoz se koná pravidelně, dvakrát ročně. Termín svozu je v obci zveřejněn obvyklým
způsobem v dostatečném předstihu.
2) Původci odpadu, kteří produkují v obci Prosenice odpad zařazený podle Katalogu
odpadů *1) jako odpad podobný komunálnímu z činnosti fyzických a právnických osob
oprávněných k podnikání, mohou využít systém nakládání s komunálním odpadem
stanovený obcí Prosenice touto obecně závaznou vyhláškou na základě písemné
smlouvy s obcí Prosenice.
Čl. 4
Systém nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob popřípadě právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude ukládán v rámci rekultivace do prostoru
bývalé skládky TKO v Prosenicích, v době a na místo určené pověřeným pracovníkem
obecního úřadu. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho
uložení na řízené skládky vlastními prostředky, nebo prostřednictvím jiných firem
zabývajících se takovouto činností.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob a původců
(1)
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle systému
stanoveného touto vyhláškou, pokud samy odpad nevyužijí v souladu se zákonem a
zvláštními předpisy.
(2)
Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu obecního úřadu, jak naložily se
svým stavebním odpadem.
(3)
Pro původce, kteří se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci
Prosenice zapojili na základě smlouvy, platí stejné povinnosti jako pro fyzické osoby,
uvedené v odstavci 1. tohoto článku.
Čl. 6
Kontrolní činnost
Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou
provádí zejména členové kontrolního výboru zastupitelstva obce Prosenice, dále pak
všichni členové zastup itelstva obce, a starostou obce pověření zaměstnanci obce zařazení
do obecního úřadu v Prosenicích.
Čl. 7
Sankce
Porušením povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno
podle obecně závazných právních předpisů. *3)

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška obce Prosenice o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem ze dne 9.3. 1998 ve znění změny z 2.2. 1999.

Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení, tj. vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Prosenice.

Josef S e h n a l
zástupce starosty v.r.
Vyvěšeno: 25. 2. 2002
Sejmuto: 15.3. 2002

Josef J e m e l k a
starosta v.r.

Seznam odkazů:
*1)
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů),
*2) - kontejnery na sklo jsou umístěny u zdrav. střediska Prosenice,
- kontejner na železo je umístěn na bývalé skládce domovního odpadu,
- kontejner na papír bývá přistaven u budovy základní školy,
*3) - Zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

