OBEC POLOM
Obecně závazná vyhláška č.2/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Polom se na svém zasedání dne ….2015 usnesením č. … usneslo vydat
podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (OZV).

Článek I
Závaznost obecně závazné vyhlášky
1) Obec Polom zavádí tuto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a je závazná pro všechny fyzické
osoby (občany), které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na
území obce zdržují.

Článek II
Základní pojmy
1) Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách
některých dalších zákonů. Pro potřeby této vyhlášky jsou citovány tyto pojmy:
a) odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit
b) komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
c) odpadem podobným komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na území obce
při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je
uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů
d) oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nebo podle zvláštních právních předpisů.
e) původce odpadu – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž
činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo
složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na
místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

2) Pro potřeby této vyhlášky se dále definují tyto pojmy:
a) sběrné nádoby jsou typizované kontejnery, splňující technické parametry podle zvláštních
předpisů s vnitřním objemem 1,5-16 m3 určené ke shromažďování zbytkového komunálního
odpadu, objemného odpadu, kovů, skla, papíru, plastu (vč. nápojových kartonů) a biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu. Za sběrnou nádobou jsou rovněž považovány
odpadkové koše, umístěné na veřejných prostranstvích obce a určené pro odkládání
drobného zbytkového komunálního odpadu.
b) zbytkový komunální odpad je komunální odpad vzniklý po vytřídění všech využitelných
složek, např.: smetí, popel, nevyužitelné obaly z domácností, kuchyňské odpady apod.
c) objemný odpad je druh komunálního odpadu, který s ohledem na své rozměry či hmotnost
nelze ukládat do běžných sběrných nádob a nelze se ho zbavit jiným níže uvedeným
způsobem
d) vytříděnými složkami se rozumí vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (sklo,
plasty, papír, kovy aj.)
e) stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby umístěny za účelem
shromažďování zbytkového komunálního odpadu a vytříděných složek komunálního odpadu
f) sběrný dvůr (shromažďovací místo) je místo určené obcí a slouží k soustřeďování a
skladování určených druhů odpadu
g) mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných
intervalech na určených místech posádkou speciálního vozidla svozové společnosti
h) stavební odpad – za stavební odpad se v těchto případech považují všechny druhy odpadu,
vznikající při stavební činnosti a jsou-li za takovýto odpad v Katalogu odpadů označeny
i) nebezpečný odpad – odpad, vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností v příl. č. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
j) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (dále jen BRO rostlinného původu) je
biologický odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem
živočišného původu
k) využití odpadů je činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že
nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu
upraven

Článek III
Nakládání s komunálním odpadem
1) Pro nakládání s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami jsou určeny tyto
sběrné nádoby, zařízení a služby:
a) Pro ukládání komunálního odpadu slouží velkoobjemový kontejner ŠEDIVÉ BARVY.
V zimních měsících, tj. období od ZAČÁTKU LISTOPADU DO KONCE BŘEZNA, bude popel
ukládán do velkoobjemového kontejneru ZELENÉ BARVY.
b) Sběrné nádoby (kontejnery) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění a
vytříděných složek komunálních odpadů (plasty vč. nápojových kartonů, papíru, skla bílého,
skla barevného, kovů). Jsou umístěny celoročně v prostoru „U VÁHY“, které je sběrovým
místem odpadů v obci a jsou označeny tabulkou s názvem a barevně běžně užívaným
způsobem:

-plasty vč. nápojových kartonů
barva žlutá
-papír
barva modrá
-sklo barevné
barva zelená
-sklo bílé
barva bílá
Navíc v letních měsících jsou v prostoru „U HASIČÁRNY“ umístěny barevně označené
kontejnery na plasty, bílé a barevné sklo.
Vyprazdňování odpadkových košů zajišťuje obec, odvoz naplněných kontejnerů realizuje
oprávněná osoba, s kterou má obec Polom uzavřenou smlouvu na odvoz komunálního
odpadu.
Mobilním sběrem je realizováno:
1/ 2x ročně svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (např. obaly od barev,
chemikálie, léky, znečištěné čistící hadry…..) společností EKOLA České Libchavy jejich
odebíráním na předem vyhlášených stanovištích a uložením do speciálních sběrových
nádob.
2/ 2x ročně sběr objemných odpadů (např. koberce, nábytek, sedačky apod.), který
spočívá v přistavení velkoobjemového kontejneru do prostoru sběrového místa „U VÁHY“ v
určené dny na určený čas. Občané zde mohou v této době bezplatně odložit objemné
odpady.
3/ 2x ročně zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, baterií a akumulátorů,
osvětlovacích zařízení a pneumatik jejich bezplatným odebíráním na předem vyhlášených
stanovištích.
4/ 2x ročně sběr kovů, který spočívá v přistavení velkoobjemového kontejneru u
sběrového místa „U VÁHY“.

c)

d) BRO rostlinného původu – větve, tráva, listí, ovoce apod. budou soustřeďovány ve
velkoobjemovém kontejneru ZELENÉ BARVY ve sběrném místě „U VÁHY“ a poté předány
oprávněné osobě k využití.
e) Provozní doba sběrného místa bude zveřejňována na úřední desce obecního úřadu, na
webových stránkách obce a prostřednictvím sms informačního systému.
f) Do výše uváděných zařízení a nádob nelze ukládat inertní materiál např. odpad
z demolic a staveb, zeminu.

2) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání), mohou na základě
písemné smlouvy s obcí využít zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem.

Článek IV.
Nakládání se stavebním odpadem
Původci těchto odpadů, včetně fyzických osob, si zajistí velkoobjemové kontejnery či jiné
dopravní prostředky, kterými budou odvezeny na jeho náklady k odstranění či využití do

povoleného zařízení. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na
jednotlivá zařízení vlastními prostředky popř. jiným zákonným způsobem.
Článek V
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle článku III. této vyhlášky,
pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o odpadech.
Článek VI
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem lze postihnout podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení).

Článek VII
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem vznikajících na území obce Polom ze dne 2. prosince 2011.

Článek VIII
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

_____________________________
Martin Peňáz
místostarosta

Vyvěšeno:
Svěšeno:

___________________________
Ing. Josef Šalda
starosta

