OBEC SOJOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,
KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE VYHLÁŠKA č. 7/2004,
kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
(dále jen vyhláška o odpadech)
Zastupitelstvo obce Sojovice na svém zasedání dne 21.11.2005 usnesením č. 112d/05 usneslo vydat na základě § 17
odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 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), vydat
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 7/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem se
mění a doplňuje takto:
1. Článek 3 včetně nadpisu zní:
„Čl. 3
Místa a zařízení určená pro odkládání odpadů
Pro nakládání s komunálním odpadem jsou občané povinni používat tyto sběrné nádoby a zařízení:
A)
PRO ZBYTKOVÝ SMĚSNÝ ODPAD:
a) sběrné nádoby – popelnice o objemu 110 l - v majetku občanů, které si občan zajistí v potřebném
počtu na vlastní náklady. Tyto nádoby jsou určeny pro likvidaci odpadu z objektů :
1. s číslem popisným, kde je k trvalému pobytu přihlášena alespoň jedna osoba
Četnost svozu: 1x týdně – přesný termín bude zveřejněn na úřední desce
2. s číslem popisným nebo evidenčním, jedná-li se o objekt typu rodinného domu, který není trvale
obydlen (není v něm nikdo přihlášen k trvalému pobytu) a je umístěn v zástavbě rodinných domů
přímo v obci (ne v chatové osadě).
Čestnost svozu: 1x týdně – přesný termín bude zveřejněn na úřední desce
b) kovové kontejnery o objemu 1.100 litrů – ve vlastnictví svozové firmy - jsou určeny pro likvidaci
zbytkového odpadu z rekreačních objektů v chatových osadách:
1. v chatové osadě Radešín, č. evidenční 01 až 037
umístění kontejnerů: - od března do listopadu - na hrázi naproti hřišti – u vyústění cesty k CO
skladům
- od prosince do února – v areálu OÚ – za budovou bývalého penzionu
2. v chatové osadě Severka, č. evidenční 041 až 0101
umístění kontejnerů: - od března do listopadu – na prostranství před vjezdem do chatové osady
- od prosince do února – v areálu OÚ – za budovou bývalého penzionu
Četnost svozu: od března do listopadu – 1x za týden (přesný termín bude zveřejněn na úřední
desce)
od prosince do února – 1x 14 dnů (přesný termín bude zveřejněn na úřední desce)
c) mobilní kontejner – je určen pro likvidaci zbytkového odpadu z rekreačních objektů č. evidenční
0102 až 0164 ve vlastnictví majitelů rekreačních chat v osadě Kotlík
Četnost odvozu: po naplnění kontejneru celkem 4x ročně
B)

PRO VYTŘÍDĚNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU – sběr skla, plastů a papíru:
Mobilní kontejnery - jedná se o sídlištní kontejnery o objemu 1.100 l pronajaté od firmy zajišťující
sběr tohoto odpadu.
Četnost svozu: sklo – 2 kontejnery umístěné: 1. u garáží OÚ – odvoz 1x za měsíc
2. za Domem služeb – odvoz 1x za měsíc
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plasty – 2 kontejnery umístěné: 1. u garáží OÚ – odvoz 1x týdně
2. za Domem služeb – odvoz 1x týdně
papír – 1 kontejner umístěný: u garáží OÚ – odvoz 1x měsíčně
C)

PRO OBJEMNÝ ODPAD:
Mobilní kontejner- slouží k ukládání objemného odpadu z domácností, který není možné umístit do
popelnic.
Četnost svozu: kontejner je přistavován 2x ročně – jaro, podzim, o přesných termínech a místě
přistavení budou občané s předstihem informováni na úřední desce a místním rozhlasem

D)

PRO NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Mobilní kontejner - je určen k zajištění sběru a svozu nebezpečných složek komunálního odpadu.
Četnost svozu: Sběrna je přistavována 2x ročně (jaro,podzim), na autobusovou zastávku v obci, o
přesných termínech budou občané informováni předem na úřední desce a místním rozhlasem“

2. Článek 5 včetně nadpisu zní:
„Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit, předávat k využití a zneškodnění
dle výše uvedeného systému
(2) Fyzické osoby jsou povinny shromažďovat odděleně nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je ke
zneškodnění při mobilním svozu.
(3) Fyzické osoby jsou povinny umožnit přístup ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad určených
k vyprázdnění a odvozu v době jejich vyprazdňování a odvozu, a to umístěním na určené místo – před dům
(popelnice) večer přede dnem svozu nebo ráno v den svozu do 6,00 hod. Do sběrných nádob na shromažďování
tříděných složek komunálního odpadu ukládat pouze odpad, pro který jsou určeny (viz čl. 4)
(4) Fyzické osoby mohou bioodpad zneškodňovat kompostováním za předpokladu, že mají k dispozici pozemek
vhodný k provádění kompostování a že prováděná činnost nebude v rozporu s ustanoveními občanského
zákoníku aj. předpisů na ochranu ŽP.
(5) Fyzické osoby nesmí nakládat s komunálním odpadem takto:
- pálit odpad, a to jak volně na pozemku, tak i v lokálním topeništi;
- ukládat či skládkovat odpad na pozemcích k této činnosti neurčených podle zvláštních předpisů s výjimkou
kompostování.“
3. Článek 6 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2006

……………………………………
Jiří Vavřík
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2005
Sejmuto z úřední desky dne:

19.12.2005

…………………………………..
Jaroslava Sudková
místostarostka obce
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