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OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA
è.1/2007
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Zastupitelstvoobce Klášterská Lhota se na svém zasedáníkonaném dne 11. øíjna 2007
usneslovydat na základì ustanovení§ 17 odst. 2 zákonaÈ. 1 85/2001 Sb., o odpadech,ve
znìní pozdìjších pøedpisùa v souladus ustanovení§ 10 písmod) a 84 odst. 2 písmoh) zákona
è. 128/2000Sb.,O obcích,ve znìní pozdìjšíchpøedpisù,tuto obecnì závaznouvyhlášku:
Èlánek 1
Pøedmìt vyhlášky
Tato obecnì závaznávyhláška stanovujesystém shromažïování, sbìru, pøepravy,tøídìní,
využívánía odstraòováníkomunálníchodpadùvznikajících na území obce KlášterskáLhota,
vèetnì systémunakládáníse stavebnímodpadem.

Èlánek2
Základní pojmy
(1) Odpad je každámovitá vìc, které se osobazbavujenebo má úmysl nebo povinnostsejí
zbavit a pøíslušído nìkteré ze skupinodpadùuvedenýchve zvláštnímprávnímpøedpisu.1)

(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce Klášterská Lhota pøi
èinnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v provádìcím právním
pøedpisu2)s výjimkou odpadù vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávnìnýchk podnikání.

(3) Oprávnìná osoba je každá osoba, která je oprávnìna k nakládání s odpady podle
zvláštníchprávníchpøedpisù3).

I) PøílohaÈ. I z .è. 185/2001Sb., o odpadecha o zmìnì nìkterých dalšíchzákonù,ve znìní pozdìjších pøedpisù
2) VyhláškaMinisterstvaživotního prostøedíÈ.38\12001Sb.,Katalogodpad
3 ) NapøíkladZ.è.185/200I Sb., o odpadecha o zmìnì nìkterých dalšíchzákonù,ve mìní pozdìjších pøedpisù,z.è.
4551\991Sb.,o živnostenskémpodnikání,ve znìní pozdìjšíchpøedpisù,z.è. 1381\973Sb.,ve znìní pozdìjších pøedpisù,z.è.
309/1991Sb.,ve znìní pozdìjších pøedpisù

(4) Využitelné složky komunálního odpadujsou pro úèelytéto vyhlášky papír, sklo, plast a
kov.
(5) Nebezpeènésložky komunálního odpadu jsou takové složky komunálního odpadu,
které vykazují nebezpeènévlastnosti a tìmito jsou nebezpeènépro zdraví a pro životní
prostøedí.Jedná se zejména o rozpouštìdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
záøivky,lednice, oleje, barvy, lepidla, pryskyøice,detergenty,léèiva, baterie a akumulátory,
elektrická a elektronická zaøízeníapod. a všechny odpady tìmito nebezpeènýmiodpady
zneèištìné
(6) Objemný komunální odpad je taková složkakomunálníhoodpadu,kterou pro její velké
rozmìry (popø.hmotnost)není možnoodložit do sbìrné nádobypro smìsný komunálníodpad
nebo do sbìrné nádoby pro využitelné složky komunálního odpadu. Jedná se zejménao
nábytek,matrace,sanitárnízaøízeníapod.
(7) Smìsný komunální odpad je taková složka komunálního odpadu, která zùstávápo
vytøídìní nebezpeènýcha využitelných složek komunálního odpadu a objemného a
rostlinnéhokomunálníhoodpadu.
(8) Sbìrná nádoba pro smìsný komunální odpad je typizovaná nádoba urèená pro
odkládánísmìsnéhokomunálníhoodpadu.( popelnice110litrù, kontejner- 1100litrù)
(9) Sbìrná nádoba pro využtelné složky komunálního odpadu je speciální barevnì
odlišenánádobaoznaèenádruhemodkládanévyužitelnésložky komunálníhoodpadu.
(10) Stavební odpad je odpad ze stavebnía demolièníèinnosti (napø.zbytky cihel, betonù,
trámu,tašeka keramickýchvýrobkù apod.)

Èlánek 3
Systémnakládání s jednotlivým
složkami komunálního odpadu

(1) Smìsný komunální odpad: fyzické osoby jsou povinny odkládat smìsný komunální
odpaddo sbìrné nádobypro smìsný komunálníodpad.
(2) Nebezpeèné složky komunálního odpadu: fyzické osoby jsou povinny odkládat
nebezpeènésložky komunálního odpadu v místech soustøeïovánínebezpeènýchsložek
komunálníhoodpadu,které budou urèeny obcí KlášterskáLhota minimálnì dvakrát roènì.
Tenníny a místa pro odkládání nebezpeènýchsložek komunálního odpadu a jejich odvoz
budouvždy zveøejnìnyna úøednídescea zpùsobemv místì obvyklým. .
(3)Využitelné složky komunálního odpadu: fyzické osoby jsou povinny odkládat papír,
plast a sklo oddìlenì do sbìrných nádobpro tyto využitelné složky komunálníhoodpadu.Pøi
odkládánívyužitelných slo?ekkomunálníhoodpadujsou tyto osobypovinny dbát pokynùna
pøíslušnésbìrné nádobì. Kovové odpadyjsou tyto osobypovinny odkládatv místech, které
budou (jednotlivì) urèeny obcí KlášterskáLhota. Termíny a místa pro odkládáníkovového
odpadubudouzveøejnìnyna úøednídescea zpùsobemv místì obvyklým.

(4) Objemný komunální odpad: fyzické osobyjsou povinny odkládatobjemnýkomunální
odpadv místechsoustøeïováníobjemnéhokomunálníhoodpadu,které je u obecníhoúøadu
KlášterskáLhota. Termíny a místa pro odkládání objemnéhokomunálního odpadubudou
zveøejnìnyna úøednídescea zpùsobemv místì obvyklým.

Èlánek4
Systémnakládáni sestavebnímodpadem
Stavebníodpadje odpadvzniklý na území obcepøi stavebníèinnosti osob.Tento odpadnení
souèástíkomunálníhoodpadu.Stavebníodpadlze odkládatdo kontejnerùoprávnìnéosoby.
Tyto kontejnery budou odvezeny na náklady fyzické osoby na øízenouskládku. Cena za
odstranìní stavebního odpadu není souèástí poplatku za provoz systému nakládání s
komunálnímiodpady.Tímto se nevyluèujemožnostzajistit si odvoz tohoto odpadua uložení
na øízenouskládkuvlastními prostøedkypopøípadìjiným zpùsobem.

Èlánek5
Spoleèná,zrušovacÍ a závìreèná ustanovení.
(1) Zrušujeseobecnì závaznávyhláškaobceKlášterskáLhota è. 2/1999o nakládání
s komunálníma stavebnímodpadem.
(2) Tato obecnì závaznávyhláškanabýváúèinnostipatnáctýmdnempo vyhlášení.
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Vyvìšeno na úøednídescedne: 17. 10.2007
Sejmutoz úøednídeskydne: 1. 11.2007

