OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA RASPENAVY

č. 1/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Raspenavy

Zastupitelstvo města Raspenavy se na svém zasedání dne 14.2.2007 usnesením č. 6/01/2007
usneslo vydat na základě § 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 § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Raspenavy, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2) Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad, který zbývá
po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.

3) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci
z nich nevypadával.
4)

Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např.
sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho
struktura.

Čl. 3
Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště
1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž
jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro
účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou :
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na území obce a slouží pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.

1) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná
pro více uživatelů.
2) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
3) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné
pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.

Čl. 4
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na :
a) využitelné složky,
b) nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) rozměrné a objemné odpady.

Čl. 5
Shromažďování tříděného komunálního odpadu

Tříděný odpad je shromažďován:
1) do zvláštních sběrných nádob,
které jsou umístěny na určených stanovištích uvedených v příloze číslo 1.
Zvláštní sběrné nádoby na odděleně sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu jsou
barevně označeny – viz. příloha č. 2
2) ve sběrném dvoře – nebezpečné složky komunálního odpadu a rozměrné a objemné
odpady (podrobné informace v příloze č.4)
3) v provozovně sběrny a výkupu odpadů na území města – místo pro odkládání některých
dalších využitelných složek ( na př. železo, barevné kovy, atd.) - podrobné informace
v příloze č.3

Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1)

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném
v Katalogu odpadů1 a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.

2) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně 2 x
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední
desce městského úřadu, výlepových plochách, místním tisku Raspenavský
zpravodaj a na webových stránkách obce http://www.raspenava.cz
3) Staré a vyřazené léky a léčiva mohou občané odložit v lékárně v Raspenavě.

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví 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)
1

Čl. 7
Sběr a svoz rozměrného a objemného komunálního odpadu
1) Rozměrný a objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, velké domácí
spotřebiče, nábytek).
2) Sběr a svoz rozměrného a objemného komunálního odpadu je zajišťován minimálně 2
x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední desce městského úřadu, výlepových plochách, místním tisku Raspenavský
zpravodaj a na webových stránkách obce http://www.raspenava.cz

Čl. 8
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
2)

Stavební odpad lze používat, předat či odstraňovat pouze zákonem stanoveným
způsobem.

Čl.9
Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 16/2006, o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Raspenavy.

Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 4. 2007.

…………………

…………………………

Pavel Lžičař

Ing. Jiří Štibřík
místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.3.2007
Sejmuto z úřední desky dne:

30.3.2007

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.1/2007

Přehled stanovišť, kde jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad:

Stanoviště se zvláštními sběrnými nádobami s objemem 1100 l
1)

Moskevská ulice – u budovy ZŠ

2)

Fučíkova – u prodejny p. Pacholíka

3)

Hejnická – u prodejny Lužanka

Stanoviště se zvláštními sběrnými nádobami s objemem 240 l
1) V Údolí – u vývěsní tabule
2) Liberecká – u Zatloukalů
3) Peklo – restaurace Diana
Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č.1/2007

Barvy kontejnerů na tříděný odpad
Modrá – papír
Zelená – sklo
Žlutá – PET láhve
Červená – tetrapaky

___________________________________________________________________________
_

Příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce č.1/2007

Sběrna a výkupna využitelných složek odpadů:

Sběrna „DAKOS“ – Nádražní ulice, provozní doba Po – Pá od 9:00 do 14:30hod., So od 9:00
do 11:30hod. vykupuje železo a barevné kovy.

Příloha č.4 k obecně závazné vyhlášce č.1/2007
Sběrný dvůr: je umístěn ve dvoře městského úřadu, s přístupem po komunikaci od Smědavské
restaurace k fotbalovému hřišti.

provozní doba: středa 14:00 – 18:00
sobota

10:00 – 16:00

shromažďované odpady:
rozměrný a objemný odpad: koberce, nábytek, domácí spotřebiče, sanitární keramika, textil,
........................

nebezpečné složky komunálního dpadu: plasty, baterie, akumulátory, zářivky, výbojky,
elektrická a
elektronická zařízení, barvy, lepidla, ........................

