Obec Lrrlravec u Hořic
obecně zár.azná r -r,hláška
č.2/200,|o stztro1'ení
s)'stémuslrronražd'ol'ání.
sběru,
přeprar1',třídění,využír,árrí
a odstraňoYáníkon1urrálních
odpadůlznikajicich na jejín1
katastřálnírnúzerní
Zastupite]stvo
obce Lutalrec u Hoiic se na sr,énzasedárrí
dDe]3i0'2007'usnes1o
vydatpod1e
ust' Š17 odst.2zái<orra
č'185/2001
Sb', o odpadech(dá1ejel,,zákolo odpaciech..)
r,eznění
pozdějších
předpísů,a v souladu sust' $ 1ď písrn'dl ůr' 8.1odst' i|lsn.
lr) zákona
í
č''123/200a
" pozdĚjsic}'předpiiu,
St'. o obcích. (obecníďízení), ve zné,.i
turo ooecně
zá1'aalou\'y1 ášku'
Clánek 1
Zál'aalost obecně Zá\'azné]'vhlášk\'

1. obec Lukavec u Hořic zar'ádítorrtoobecnězávazlou ýl,]r]ášliou
lla ilzei]ríobce sys1én
s1t911d.1vári. sběru, pieprar.y' ti'ídění,r'pŽir,áí a odstlaňol.áÍkomunďnic1l
odpadů
l
j'Ť
zni\a,.t c . na iej

l e.a ' ro'rl n ienl

2' Tato obecně závazlá r.}'lt]áškařešínak]ádání s konunáhírn
odpadenr a je zá'lanlá pto
1'šecbr]Y
f\'Zickéosob]'.iiterénrajína úzelrríobce t]\'a]éb)'dhštěa plo da]ší
osob)'.kter.ése na
úze1níobce ZdTáÚí'

Clánek 2
Základlí Doim],
1 Konrunální odpad.- r'eškerýor]padrzni1rajícirra ťrzeníobce pij čimosii
fvŽických osob,
(teIy ]e uaeden ]a1io komuná]rť odpad
r'e r1'1 ášce x,{inister5i\'ažil'or ho pÍosh.edí
č'381/2001 Sb', - tatalog odpadů' s \.ýjin*ou odpadLi vznikajícíchu plávfuclich
nebo
I . z . . .] . h o . o b o o - a n é n c h p o ď ; ; . '
2' Nak1ádánís odpady -jejich sfuomaŽd'oviíDí,
soustřed'ovárí.sběÍ,lýkup, tňdění'pieprava a
doprava' sldadování,úplava'q1ržíváRía odstraňování.
3 ' Pů\'odcen odpadu . prár,nictriáosoba' pii jejíŽ činnostil,znikajíodpadl. nebo
-odpaa1'- l}ziclcá osoba
oprár,rrěná1. podnikári. pri jqjlz podrikatelské čí,'''osti..'nika;i
flo komui]iílní
oopadJ \ZrxKa]1ci na úZemi obce. kterélnají pťlvodY čilrnostiíyzicb'cb
osob, Da něž se
ne\'Ztabují povilDosti původce' se za původce odpadu por.aŽuje obec'
obec se stár.á
původcem konruná]iríchodpadů v okaražiku,kdy f'ická ósola áapudy
od]oŽína místěk
tomu určeném;
obec se současněsÍaneÝlastnilien]těchto odpadů.
:l'-oprávIěnou osobou . každá osoba, kteá je
oprávlěná k nak1ádarrí
s odpar1l,pod]ezikorla o
odpadeclrnebo pod1ezv1áštních
právních piedpisů'

ČHnek3

P.'n*uj'"
],
s b e | ' I en a d o b ]

s tonlurrální|nodpaderrrk jeho slxon]aŽd'o1.ání
a třídělíjsorr uičenyqto

a ďi2eIliI

a) sběÚénádoby - popelniceo obsahu1101ifuů
s1ouží
k u1dádání
zbykovéhoodpadupo
v}'tl'ídě1rí'
tj. srrreti'popel' saze'rrevratné
oba.lyz dornácností,
kuchyriské
odpad1,.
Popeinicesi
zajjštujiobca]lé
salln. Do pý]ů5 ]oge]rroprávněné
osoby lze odkiádatsměisnykonunďní
oopao.s'\y]]n]l(ou
pope]ovin.ve \ ýjimečných
případech(pollzerekreační
objekty)nebo
v rnístech
těžkopřísti]pných
svozol'étec1nrce.óp' 1.9'22.'6,27,28,29,5ó.58,59'96.99'100.
10t,102,119.121
.

b) mobi|nísběrnéstředisko odpadů,kde |zeodloŽit
nebezpečné
odpady Vytříděné
z komunálníhoodpadu'
např'j o|ejovéfi|try,olověnéakumulátory,odpad rtuti,
výbojky' zářívky,textiInímateriá|,staréňátěrovéhmoty,
obalový materiál,monočlánky,
te|evizory,
|ednicea pod.,
zajišt'uje
obec Lukavec u Hořic 2 x za rok a stanovištěje u
požárnínádrže,Konkrétnítermínje vždypředem oznámen
pIakáty
d).sběr vyiazenýchléků,kteléjsou ve smysluzákonao odpadechkomunáInrmodpadem,
je
v lékámách'
e) velkoobjemor'ýodpad obec zajišt'uje2 x 'očněi(ontejDel,
ldelý je u
náfuŽe. Ko'lirétní telmírrje vŽdy předem oz.rámenplakáty

stěn u požálr

2. Do uvedených zaŤízenía ládob ne1ze ukiádai ineítnímateríál napi. odpad z demolic
a
staveb, zeminu nebo kov Sběnrénádoby se ru stují na stálých sta;ovištíchplo
ně
rryhazenýchtak. abyby]y dobie přístupné
při l'yprazdňovánr'
Článek4
Nakládálí se stavebním
odpadem
Stavební odpad r'zniklý při stavební činnosti lze odtládat pouze do velkoobjemových
kontejneúoplávněnéosoby,kter.é
jsou násiedněodvezenyna nákladypůvodcetol]otoodpadu
na říZenousk1ád].u'Tímto se neD']učujernoŽnostzajístitsi odvoz to}roioodpadua u1ožeiť
na
Ťí7-ené
sk]ádkyvlast]]ítni
prosťedkypopi' jiným způsobem'
Článek5
Po\'innostii'ZickÝcb osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účimostitétoobecnězár'aanérryhláškykor,nunální
odpadodděleDěShromaŽďovat'
ťjdit a předávatk využitía o<Jstraňování
podle č1ánku
3 této
obecDězávaznélylrlášk1''pokud tento odpad rrevyrržilysamy v souládu se zákonem o
ooĎaoecll'

Clánek ó
Sallcce

Porušěnípovinností při nakláďiní s komuláním a staÝebnirnodpadenr]ze postiinout
dle
zvláštníchplávních pŤedpisů'1/
ČIáDek7
Ustanoveníz].ušovací
Zlusujese obecDězávazrá \'ylrláŠka
obceLukavecuHořic stano\,.uiící
systémnakládfuť
s komun4]:ímodpadm ua uzémiobce Luk"'";; É;iiq ii;J;;úií,iei#".'i
a'"26.10.2000.
Čunek 8
Účinnost
Tato obecně ávazná r,rylúáška
nabýá účinrostipalnácqýmdnem ode dne \yhlasení.
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