Vloženo: 15.4.2004

Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice
č. 2/2003
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Helvíkovice schválilo dne 10.12.2003, v souladu s ust. § 10 písm. a) a §
84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen zákona)
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebními odpady vznikajícími na
území obce, t.j. katastrálním území Helvíkovice při činnosti fyzických osob.

Čl. 2
Závaznost vyhlášky
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a
pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, včetně osob, které se na území obce zdržují.

Čl. 3
Základní pojmy
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.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.
4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
5. Původcem odpadů je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální
odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu
určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

6. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona
č. 185/2001 Sb., nebo podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 4
Všeobecné povinnosti
1. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným
zákonem a ostatními právními přepisy vydanými na ochranu životního prostředí.
2. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena podle
zákona. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo
poškozováno životní prostředí.
3. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo též obec.

Čl. 5
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro nakládání s komunálním odpadem t.j. jeho shromažďování, soustřeďování a třídění,
jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení umístěná na určených místech:
a/ sběrné nádoby - popelnice
- umístěny u jednotlivých domů na soukromém pozemku majitele
- slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z
domácností, kuchyňské odpady
b/ mobilní kontejnery
- po jednom umísťovány dle rozpisu vždy na dva dny v měsíci na stanovisti Na Skále vedle
truhlárny a na stanovišti u mostu na Popluží
- slouží k ukládání biodpadu, velkoobjemového odpadu z domácností a směsného
komunálního odpadu
Rozpis termínů, kdy budou kontejnery na stanoviště přistaveny je každoročně upřesňován v
příloze.
c/ odpadový dvůr
- v odpadovém dvoře je umístěn mobilní kontejner na ukládání bioodpadu, velkoobjemového
odpadu z domácností a směsného komunálního odpadu a další kontejner na uložení železa
d/ zvony na tříděný odpad - papír, sklo a plasty
- 3 stabilně umístěny v odpadovém dvoře
- 1zvon na sklo umístěn na stanovišti Na Skále vedle truhlárny a 1 na stanovišti u mostu na
Popluží

- slouží k ukládání vytříděného odpadu, který je využit jako druhotná surovina
e/ plastové pytle
- každé domácnosti je na 1 rok přiděleno 12 pytlů, do každého rekreačního domu je určeno 6
plastových pytlů, v případě zvýšené potřeby jsou další pytle uloženy na obecním úřadě
- slouží ke sběru tříděného plastového odpadu v domácnosti - t.j. PET lahve, kelímky, obalové
folie, sáčky a další plastový odpad. Naplněné pytle s plastovým odpadem původce odkládá na
určená sběrná místa v den svozu nebo den předem. Termíny svozu jsou zveřejněny letáky
nebo v místním zpravodaji. Sběr je prováděn 1x měsíčně firmou EKOLA České Libchavy
s.r.o. zastávkovým způsobem na 5 stanovištích v obci a to:
1. Na Skále - stanoviště kontejneru
2. V odpadovém dvoře
3. Sídliště u č.p. 143
4. Rozcestí na Ostrov
5. U mostu k Popluží - stanoviště kontejneru.
f/ nebezpečný odpad skladuje původce v soukromých prostorách a odevzdává jej při svozu.
Ve smyslu ustanovení §17 odst. 3 se za místa určená obcí k odkládání nebezpečných složek
komunálního odpadu považují tato stanoviště:
1. Na Skále - stanoviště kontejneru
2. V odpadovém dvoře
3. Sídliště u č.p. 143
4. Rozcestí na Ostrov
5. U mostu k Popluží - stanoviště kontejneru.
Svoz vytříděného nebezpečného odpadu je v obci prováděn 2x ročně (jaro a
podzim) s.r.o. EKOLA České Libchavy, na základě smlouvy uzavřené mezi touto
firmou a Obcí Helvíkovice. Termíny každého svozu jsou vždy v obci
oznamovány obvyklým způsobem - na vývěsních tabulích, letácích a v obecním zpravodaji.
Za nebezpečný odpad se považuje např.:
- olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, textilní
materiál znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný org.
škodlivinami, odpadní oleje, monočlánky.
2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální z
činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě
smlouvy s obcí využít systému zavedeného touto vyhláškou pro nakládání s komunálním
odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto
službu.

Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů bude odkládán do zvlášť přistavených
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické
osoby (občana), na řízenou skládku oprávněnou osobou. Tímto se nevylučuje možnost zajistit
si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popř. jiným
způsobem, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Čl.7
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:
a) odkládat komunální odpad na místech k tomu určených
b) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
systému uvedeného v Čl. 4 -6 této vyhlášky.

Čl. 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem je
postihováno podle obecně závazných předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Čl. 9
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem podle ustanovení této vyhlášky provádí
zastupitelstvo obce.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10 ze dne 17.12.2001 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

Ludmila Dvořáková
místostarostka
Na úřední desce obce vyvěšeno: 15.12.2003,
sejmuto: 30.12.2003

MVDr. Petr Šalanský
starosta

