
obecně zár.azná r -r,hláška
přeprar1', třídění, využír,árrí a

Obec Lrrlravec u Hořic

č. 2/200,| o stztro1'ení s)'stému slrronražd'ol'ání. sběru,
odstraňoYání kon1urrálních odpadů lznikajicich na jejín1

katastřálnírn úzerní

Zastupite]stvo obce Lutalrec u Hoiic se na sr,én zasedárrí dDe]3 i0'2007'usnes1o vydat pod1eust' Š 17 odst.2 zái<orra č'185/2001 Sb', o odpadech (dá1ejel ,,zákol o odpaciech..) r,e zněnípozdějších předpísů, a v souladu sust' $ 1ď písrn' dl 
" 

ůr' í 8.1 odst' i|lsn. lr) zákonač''123/200a St'. o obcích. (obecní ďízení), ve zné,.i pozdĚjsic}' předpiiu, turo ooecnězá1'aalou \'y1 ášku'

Clánek 1

Zál'aalost obecně Zá\'azné ]'vhlášk\'
1. obec Lukavec u Hořic zar'ádí torrto obecně závazlou ýl,]r]ášliou lla ilzei]rí obce sys1éns1t911d.1vári. sběru, pieprar.y' ti'ídění, r'pŽir,áí a odstlaňol.áÍ komunďnic1l odpadůl  zni\a,.t  c .  na iej j 'Ť l  e.a '  ro 'r l  n ienl

2' Tato obecně závazlá r.}'lt]áška řeší nak]ádání
1'šecbr]Y f\'Zické osob]'. iiteré nrají na úzelrrí obce
úze1ní obce ZdTáÚí'

s konunáhírn odpadenr a je zá'lanlá pto
t]\'a]é b)'dhště a plo da]ší osob)'. kter.é se na

Clánek 2

Základlí Doim],
1 Konrunální odpad.- r'eškerý or]pad rzni1rajíci rra ťrzení obce pij čimosii fvŽických osob,(teIy ]e uaeden ]a1io komuná]rť odpad r'e r1'1 ášce x,{inister5i\'a žil'or ho pÍosh.edí
č'381/2001 Sb', - tatalog odpadů' s \.ýjin*ou odpadLi vznikajících u plávfuclich nebo
I  . z . . .  ] . h  o .ob  oo -a  nén ch  poď ;  ; . '

2' Nak1ádání s odpady -jejich sfuomaŽd'oviíDí, soustřed'ovárí. sběÍ,lýkup, tňdění' pieprava a
doprava' sldadování, úplava' q1ržíváRí a odstraňování.
3 ' Pů\'odcen odpadu . prár,nictriá osoba' pii jejíŽ činnosti l,znikají odpadl. nebo l}ziclcá osoba
oprár,rrěná 1. podnikári. pri jqjlz podrikatelské čí,'''osti ..'nika;i 

-odpaa1'- 
flo komui]iílní

oopadJ \ZrxKa]1ci na úZemi obce. které lnají pťlvod Y čilrnosti íyzicb'cb osob, Da něž se
ne\'Ztabují povilDosti původce' se za původce odpadu por.aŽuje obec' obec se stár.á
původcem konruná]irích odpadů v okaražiku, kdy f'ická ósola áapudy od]oŽí na místě k
tomu určeném; obec se současně sÍane Ýlastnilien] těchto odpadů.
:l'-oprávIěnou osobou . každá osoba, kteá je oprávlěná k nak1ádarrí s odpar1l, pod]e zikorla o
odpadeclr nebo pod1e zv1áštních právních piedpisů'

ČHnek 3



], 
P.'n*uj'" s tonlurrální|n odpaderrr k jeho slxon]aŽd'o1.ání a třídělí jsorr uičeny qto

sbe | ' I e  nadob ]  a  ď i 2 e I l i I

a) sběÚé nádoby - popelnice o obsahu 110 1ifuů s1ouží k u1dádání zbykového odpadu po
v}'tl'ídě1rí' tj. srrreti' popel' saze' rrevratné oba.ly z dornácností, kuchyriské odpad1,. Popeinice sizajjštuji obca]lé salln. Do pý]ů 5 ]oge]rr oprávněné osoby lze odkiádat směisny konunďní
oopao. s'\ y]]n]l(ou pope]ovin. ve \ ýjimečných případech (pollze rekreační objekty) nebo
v rnístech těžko přísti]pných svozol'é tec1nrce. óp ' 1.9 '22.'6,27 ,28, 29,5 ó.58,59'96.99' 100.
10t,102,119.121 .

b) mobi|ní sběrné středisko odpadů, kde |ze odloŽit
nebezpečné odpady Vytříděné z komunálního odpadu'
např'j o|ejové fi|try, olověné akumulátory, odpad rtuti,
výbojky' zářívky, textiIní materiá|, staré ňátěrové hmoty,
obalový materiál, monočlánky, te|evizory, |ednice a pod.,
zajišt'uje obec Lukavec u Hořic 2 x za rok a stanoviště je u
požární nádrže, Konkrétní termín je vždy předem oznámen
pIakáty
d). sběr vyiazených léků, ktelé jsou ve smyslu zákona o odpadech komunáInrm odpadem, je
v lékámách'

e) velkoobjemor'ý odpad obec zajišt'uje 2 x 'očně i(ontejDel, ldelý je u stěn u požálr
náfuŽe. Ko'lirétní telmírr je vŽdy předem oz.rámen plakáty
2. Do uvedených zaŤízení a ládob ne1ze ukiádai ineítní materíál napi. odpad z demolic a
staveb, zeminu nebo kov Sběnré nádoby se ru st ují na stálých sta;ovištích plo ně
rryhazených tak. aby by]y dobie přístupné při l'yprazdňovánr'

Článek 4

Nakládálí se stavebním odpadem
Stavební odpad r'zniklý při stavební činnosti lze odtládat pouze do velkoobjemových
kontejneú oplávněné osoby, kter.é jsou násiedně odvezeny na náklady původce tol]oto odpadu
na říZenou sk1ád].u' Tímto se neD']učuje rnoŽnost zajístit si odvoz to}roio odpadu a u1ožeiť na
Ťí7-ené sk]ádky vlast]]ítni prosťedky popi' jiným způsobem'

Článek 5

Po\'innosti i'ZickÝcb osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účimosti této obecně zár'aané rryhlášky kor,nunální
odpad odděleDě ShromaŽďovat' ťjdit a předávat k využití a o<Jstraňování podle č1ánku 3 této
obecDě závazné lylrlášk1'' pokud tento odpad rrevyrržily samy v souládu se zákonem o
ooĎaoecll'

Clánek ó

Sallcce



Porušění povinností při nakláďiní s komuláním a
zvláštních plávních pŤedpisů' 1/

staÝebnirn odpadenr ]ze postiinoutdle

ČIáDek 7

Ustanovení z].ušovací
Zlusuje se obecDě závazrá \'ylrláŠka obce Lukavec uHořic stano\,.uiící systém nakládfuťs komun4]:ím odpadm ua uzémi obce Luk"'";; É;iiq ii;J;;úií,iei#".'i a'"-26.10.2000.

Čunek 8

Účinnost
Tato obecně ávazná r,rylúáška nabýá účinrosti palnácqým dnem ode dne \yhlasení.

\
\\
l l  ň .

{iuMailr'trl
Bo\L.mil Fiosnran Jaroslaů Kazdová
rTusloslaro<'l staroslLa

iá!l8,1ti :|'sxŤ":i1l3,*3,l ih::1fii'.".i,t 
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