MĚSTO RALSKO

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2010
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na katastrálním území města Ralsko
Zastupitelstvo města Ralsko se na svém zasedání dne 16.června 2010 usnesením č.06/18/10
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d), § 84
odst. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na katastrálním území města Ralsko (dále jen “město“).
Je závazná pro všechny fyzické osoby.

2. Původci odpadu, kteří produkují komunální odpad ze živností, z úřadů a z průmyslu,
včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání), mohou využívat systém sběru, třídění, využívání
a zneškodňování komunálních odpadů, stanovený touto vyhláškou na základě písemné
smlouvy s městem Ralsko.
Článek 2
Základní pojmy pro účely této vyhlášky
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu
o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“¨).

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů 1, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3.

Za směsný komunální odpad se pro účely této obecně závazné vyhlášky se považuje
odpad vzniklý po vytřídění jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu.

4.

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

5.

Objemný komunální odpad je pro účely této vyhlášky takový odpad, který vzhledem
ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace,
nábytek).

6.

Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vnikají 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 město. Město
se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží
na místě k tomu určeném. Město se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

7.

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů

8.

Ambulantní sběr nebezpečného odpadu je takový způsob sběru, kdy oprávněná osoba
odebírá nebezpečné složky komunálního odpadu od fyzických osob na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob, které odpovídají
technicky všem platným právním požadavkům.

9.

Stavební odpad je pro účely této vyhlášky stavební a demoliční odpad vznikající
na území města při výstavbě nových objektů, opravách a rekonstrukcích domů, chodníků
a komunikací, včetně odpadu z výkopových prací. Stavební odpad není komunálním
odpadem

Článek 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 sběrné nádoby jsou:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, sběrné pytle) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,

1

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států …. (Katalog odpadů)

b) zvláštní sběrné nádoby (kontejnery a pytle) pro tříděný odpad, kterým je papír, sklo,
plasty, nápojové krabice tetrapak.
2.

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.

3.

Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.

4.

Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených městem tak, aby byly dobře
přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.
Článek 4
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad ve městě Ralsko se třídí na:
a) papír,
b) sklo barevné,
c) sklo bílé,
d) plasty včetně PET lahví,
e) nápojové krabice „tetrapak“
f) objemný odpad,
g) nebezpečné složky komunálního odpadu,
h) nápojové krabice směsný komunální odpad.
Článek 5
Shromažďování tříděného komunálního odpadu
1.

Tříděný odpad (papír, sklo barevné, sklo bílé, plasty včetně PET lahví, nápojové krabice
„tetrapak“), je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem stanovených místech. Tato místa jsou
uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

3.

Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny nápisem a barevně rozlišeny, a to
a) pro papír modrou barvou,
b) pro barevné sklo zelenou barvou,
c) pro sklo bílé bílou barvou,
d) pro plasty včetně PET lahví žlutou barvou,
e) pro nápojové krabice „tetrapak“ oranžové pytle.

4.

Do zvláštních sběrných nádob se nesmí ukládat jiný tříděný odpad, než pro jaký jsou tyto
nádoby určeny.

5.

Vyprazdňování sběrných nádob na tříděný odpad a jeho odvoz zajišťuje město
prostřednictvím oprávněné osoby

Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1.

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci
s nimi z nich nevypadával.

2.

Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např.
sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho
struktura. Musí být ukládán tak, aby neznemožňoval vyprázdnění nádoby.

3.

Do sběrných nádob určených pro směsný odpad se nesmí ukládat jiné složky
komunálního odpadu.

4.

Odvoz směsného komunálního odpadu je prováděn oprávněnou osobou pravidelně
minimálně 1x za čtrnáct dní.
Článek 7
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
prostřednictvím oprávněné osoby formou ambulantního sběru. Informace o sběru jsou
zveřejněny na úřední desce městského úřadu, na elektronické desce na webových stránkách
města a na výlepových plochách v jednotlivých částech města.
Článek 8
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně prostřednictvím
oprávněné osoby jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do sběrných nádob (kontejnerů) k tomuto sběru určených. Informace o době a určených
stanovištích sběrných kontejnerů jsou předem zveřejněny na úřední desce městského úřadu,
na elektronické desce na webových stránkách města a na výlepových plochách v jednotlivých
částech města.
Článek 9
Nakládání se stavebním odpadem
1.

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2.

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Článek 10
Při porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postupováno podle zvláštních
právních předpisů.2
Článek 11
Zrušovací ustanovení
1. Dne 17.12.2008 bylo zastupitelstvem města Ralsko schváleno vydání obecně závazné
vyhlášky č. 2008/06 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na katastrálním území města Ralsko, kterou měla být zrušena obecně závazná vyhláška
č. 012/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním
území obce Ralsko ze dne 23.2.2006, účinná dnem 24. 2. 2006. Vzhledem k tomu,
že obecně závazná vyhláška č. 2008/06 nebyla vyhlášena na úřední desce Městského
úřadu Ralsko v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nenabyla tak platnosti ani účinnosti,
nebyla obecně závazná vyhláška č. 012/2006 zrušena.
2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1, nabytím účinnosti této vyhlášky
se zrušují všechny dosavadní předpisy města Ralsko, upravující systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na katastrálním území města.

Článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Václav Bilický v.r.
místostarosta
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Ing. Miloš Tita v.r.
starosta

Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1
Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob pro shromažďování tříděného odpadu
Hradčany

u konírny
„Hotel na Pláži“

Ploužnice

sídliště BD Banks
sídliště BD Kyjev
obchod
kancelář polesí Ploužnice
Hostinec “U POLDY”
křižovatka před statkem

Hvězdov

u finských domků
Restaurace „Na Blízalce“

Kuřívody

u pomníku
autobusová zastávka
u městského úřadu
u finských domků
parkoviště u sídliště
u kulturního domu

Dolní Krupá

sídliště

Boreček

stará autobusová zastávka u SAP
autobusová zastávka

Náhlov

sídliště

