Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 14/2007,
o nakládání s komunálním odpadem

(Vyhláška o odpadech)


Zastupitelstvo město Karlovy Vary se na svém zasedání dne 13.11.2007 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 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:



Část první 
Obecná ustanovení

Čl. 1 
Působnost a závaznost vyhlášky

1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1), vznikajících na území města Karlovy Vary (dále jen "město").
2.  Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby na území města, při jejichž činnosti 
vznikají odpady2) a na které se nevztahují povinnosti původce odpadů3), 

Čl. 2 
Základní pojmy


Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1) k zákonu č.185/2001 Sb., o odpadech
Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s městem zajišťuje nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města.
Sběrné nádoby na komunální odpad jsou nádoby nebo kontejnery, určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (kovové, plastové popelnice nebo kontejnery), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů výrobce s vnitřním objemem od 80 do 1100 litrů. Sběrnými nádobami jsou rovněž velkoobjemové kontejnery pro shromažďování objemného a stavebního odpadu. Jsou to i barevně odlišené nádoby určené pro shromažďování využitelných složek komunálního odpadu. Dále jsou to odpadkové koše rozmístněné městem na veřejných prostranstvích.
Komunální odpad je veškerý odpad, vznikající na území města při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
Stanoviště sběrných nádob na komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. 
Sběrný dvůr je technické zařízení na místě městem určeném, které splňuje technické a legislativní požadavky5) k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu. Sběr provádí oprávněná osoba za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění. 
Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajišťovaných městem určenou oprávněnou osobou. Je prováděn speciálním vozidlem oprávněné osoby z míst a v termínech, které určí město. 
Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu (papír, lepenka, plasty - zejména PET obaly, sklo popř. dalších) do speciálních sběrných nádob.
Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu (1x nebo 2x týdně) a při daném počtu osob trvale hlášených v nemovitosti, umožňuje uložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácností či ve stavbě určené k individuální rekreaci, do sběrné nádoby nebo nádob. 





Část druhá 
Organizace systému nakládání s komunálním odpadem

Čl.3
Specifikace odpadů


Nebezpečné odpady : nebezpečné složky komunálního odpadu jsou takové, které mohou být nebezpečné pro zdraví obyvatelstva nebo životního prostředí (  televizory, obrazovky, lednice, mrazící boxy, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidel,autobaterie, zbytky kyselin a zásad, obaly od postřiků)
Odpad vhodný ke kompostování : který lze přímo nebo po úpravě ( štěpkování, drcení) používat pro výrobu kompostů ( tráva, piliny, ořezy stromů, listí)
Složky odpadů určených ke sběru odpadů:

	sběrový papír

sběrové sklo bílé a barevné
nápojové láhve plastové a ostatní plasty neznečištěné
železný šrot
odpad barevných kovů a kabelů
odpad oděvů a textilu
vyřazené elektronické zařízení

Stavební odpad : zemina a kamenivo ze stavebních výkopů a terénních úprav




Čl. 4 
Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad (dále jen "odpad") se třídí na následující složky:
      a.   papír, lepenka,
b.   sklo,
c.   plasty,
d.  objemný odpad,
e.   nebezpečné složky odpadu,
f.    směsný odpad,
g.   odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích, včetně hřbitovů,
h.   biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
 



Čl. 5 
Místa určená pro odkládání odpadu

	Pro shromažďování, třídění a sběr komunálního odpadu jsou osobám na území města (dle Článku 1 odst. 2 této vyhlášky), určena tato místa a sběrné nádoby:
	barevné sběrné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu (separovaný sběr skla, plastů, papíru a dalších složek určených městem), umístěné městem, 

sběrné nádoby (popelnice nebo kontejnery) o dostatečném objemu na směsný komunální odpad, které jsou umístěny na stanovištích pro jednotlivé nemovitosti,
sběrné dvory městského systému pro nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad,
velkoobjemové kontejnery na objemný odpad cyklicky umisťované městem,
odpadkové koše na drobný směsný komunální odpad umístěné městem, 
místa určená pro mobilní sběr odpadů ve dnech určených městem, 
skládka odpadů ZITAS-TKO s.r.o., SATER Chodov spol. s r.o., .A.S.A. s.r.o., 
sběrny a výkupny odpadů na území města provozované oprávněnými osobami, 
sběrná místa povinných osob na území města, které zajišťují zpětný odběr některých použitých výrobků (minerální oleje, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky a další elektrická a elektronická zařízení používané v domácnostech) v souladu se zákonem o odpadech7).
	zařízení příspěvkové organizace města Správa lázeňských parků, U Solivárny 2, Karlovy Vary 

 

Čl. 6 
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby  jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky zapojit se do systému tak, že  budou komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit, a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému. Zejména pak jsou povinny:
	vytříděný papír, sklo a plasty popř. další městem určený odpad odkládat pouze do příslušných, barevně označených sběrných nádob,
odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je v určenou dobu do sběrných dvorů a na městem určená místa při jejich mobilním sběru, 
objemný odpad odkládat do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných městem nebo do označených kontejnerů ve sběrných dvorech,
směsný komunální odpad odkládat pouze do sběrných nádob určených pro konkrétní nemovitost,
na výzvu města uveřejněnou v informačních mediích odděleně odkládat vánoční stromky na místa k tomu určená,
2.  Je zakázáno: 
-    odkládat směsný komunální odpad z domácností do veřejných odpadkových košů,



Čl. 7 
Zpoplatnění systému

Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je zpoplatněn. 



Část třetí 
Závěrečná ustanovení


Čl. 8 
Kontrola a sankce

Porušování této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných předpisů8)




Čl. 9 
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary o nakládání s komunálním odpadem č.  4/2002.



Čl. 10 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.12.2007
Současně se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2002



Primátorka Města Karlovy Vary
JUDr.Veronika Vlková


1. náměstek primátorky Města Karlovy Vary
Bc.Tomáš Hybner



1) §4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
4) Vyhláška Ministerstva životního prostředí 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)
5) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
6) § 2 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
7) § 38 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
8) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,§80 a 81a zákona 185/2001 Sb., o dopadech



Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 15.12.2007


