Obecně závazná vyhláška obce Lichnov
č. 5/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Lichnov
Zastupitelstvo obce Lichnov, se na svém zasedání dne 13. 12. 2012, usnesením č. 3/13
usneslo vydat v souladu s § 10 d) a § 84 odst.2 písm.i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 2. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich
biologické složky vznikajících na území obce Lichnov, a včetně nakládání se stavebním
odpadem1).
Vyhláška se vztahuje na:
a) fyzické osoby, které produkují komunální odpad, případně také stavební a demoliční
odpad na území obce
b) vlastníky nemovitostí na území obce Lichnov - právnické nebo fyzické osoby, které
vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo hospodaření – ve kterých vzniká
komunální odpad.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro potřeby této vyhlášky jsou ve smyslu zákona o odpadech stanoveny tyto základní
pojmy:
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 zákona o odpadech.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a
prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova.

1)

Vyhláška 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)

Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění složek
určených k separaci, příp. také objemného a nebezpečného odpadu nebo odpadu vhodného ke
kompostování (odpad ze zeleně, ovoce apod.). Zbytkovým odpadem je také odpad, který je
ukládán do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích (např. drobné obaly
apod.).
Odpad určený k separaci je ta část odpadů, která je po odložení na místě k tomu určeném
využitelná jako druhotná surovina.
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Katalogu odpadů 7) a jakýkoliv jiný odpad, který
vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o
odpadech, které jsou nebo mohou být nebezpečné pro zdraví obyvatelstva nebo životní
prostředí. Jedná se především o barvy, lepidla a obaly jimi znečištěné, pryskyřice,
rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací prvky, hydroxidy, galvanické články,
léky, pesticidy, mazací a motorové oleje a obaly jimi znečištěné, autobaterie, lednice a jiná
zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (freony), televizory a jiný elektro odpad, výbojky,
zářivky nebo ostatní odpady s obsahem rtuti (např. rtuťové teploměry), asfalt s obsahem
dehtu.
Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou pro rozměry či charakter nelze
zařadit mezi odpad zbytkový (např. koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, sporáky,
různé přístroje a zařízení, pneumatiky a další) a nemůže být tedy odkládána do sběrných
nádob na směsný či tříděný odpad.
Odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby zeleně podél komunikací, veř.
prostranství a z pozemků v majetku obce a fyzických osob.
Stavební odpad zahrnuje všechny druhy odpadů vznikajících při drobné stavební činnosti, a
drobných stavebních úpravách a jsou uvedeny v Katalogu odpadů 7) . Jsou to především:
Směsný stavební odpad, beton, cihla, tašky, keramika, sádrová stavební hmota, dřevo, sklo,
plasty, kovy včetně slitin, kabely, izolační materiály, výkopová zemina a jiné.
Nakládání s komunálním odpadem je pro účel této vyhlášky definováno jako
shromažďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů7).
.
Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu
(popelová nádoba,kontejner). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny
do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner (s vnitřním objemem
větším než 5 m3 ) a odpadkový koš, tj. nádoba umísťovaná na veřejném prostranství určená
k odkládání drobného komunálního odpadu v rámci zajištění čistoty obce.
Stanoviště sběrných nádob je velikosti a počtu nádob odpovídající prostor vymezený na
pozemcích a nemovitostech, které jsou ve vlastnictví obce. Stanoviště sběrných nádob může
být také prostor vymezený se souhlasem vlastníka na jím vlastněném pozemku, případně
nemovitosti.

Čl. 3

Sběrné nádoby na komunální odpad
Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro
odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.
Čl. 4
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)

tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
směsný komunální odpad.
biologickou složku komunálního odpadu.
Čl. 5
Shromažďování směsného odpadu

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci z nich
nevypadával.
Směsný odpad uložený do sběrných nádob nesmí být ve sběrné nádobě hutněn (např.
sešlapováním), zaléván vodou, chemicky měněna jeho struktura.
Svoz směsného komunálního odpadu je zajišťován svozovou firmou podle svozového plánu.
Čl. 6
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny:
„Na Okluku“ – Vídeňská ulice, za budovou s č.p. 91, „ hnědý, žlutý, zelený“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na panelu)
Stará jizba – vedle autobusové zastávky Lichnov, Dolní dráhy, u RD s č.p. 141,
„ hnědý, žlutý, zelený, modrý“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na panelu)
„Most – Hajnův dvůr“ – u hlavní silnice, naproti RD č.p. 116, „ hnědý, žlutý, zelený“

(Kontejner na biologický odpad je postaven na panelu)
„U pračky“ – vedle č.p. 124-Kašpárkovi, u hlavní silnice – pouze hnědý
(Kontejner na biologický odpad je postaven na dlažbě)
„U Dia“ – vedle č.p. 340 – Autoservis František Jurek, „ hnědý, žlutý, zelený, modrý“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na panelu)
„Komínovka“ – na ulici s řadovými domy s č.p. 401-418, nad mateřskou školou
„ hnědý, žlutý, zelený“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na dlažbě)
„Mateřská školka“ – na chodníku před vstupem, hnědý
„Špitál – Muzeum vystěhovalectví – č.p. 210, vedle hasičárny, „ hnědý, žlutý, zelený“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na asfaltu)
„Alkocesta“ – u sjezdu na vedlejší komunikaci – směr „Zadky“ , „ žlutý, zelený“
„Váha ZD“ – vedlejší komunikace, u č.p. 300, „ hnědý, žlutý, zelený, modrý“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na betoně)
„Horní konec“ – bývalý obchod p. Gilarové, za mostem u č.p. 128, „ hnědý, žlutý, zelený“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na betoně)
„Most – horní konec“ – u mostu u hlavní silnice, naproti č.p. 395 – Špačkovi , hnědý
(Kontejner na biologický odpad je postaven na asfaltu)
„U Klimičků“ – u RD č.p. 274 p. Strakoš, hnědý
(Kontejner na biologický odpad je postaven na betoně)
„U potoka“ – u hlavní silnice, pod RD s č.p. 311, hnědý
(Kontejner na biologický odpad je postaven na betoně)
Bordovice – rozcestí – před mostem Lichnov-Bordovice, vedlejší komunikace, u RD č.p. 175
„ žlutý, zelený“
„U Přibylů“ – Horečky, u RD s č.p. 115, „ hnědý, žlutý, zelený, modrý“
(Kontejner na biologický odpad je postaven na dlažbě)
„ Za hostincem-kulturakem“ - „ žlutý, zelený, modrý“
„ U základní školy“ – vedle školní jídelny, „ žlutý, zelený“
„ U bytovky“ - „ žlutý, zelený“
„ Na fotbalovém hřišti“ - „ žlutý“
„ Hřbitov“ – „ zelený“
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) sklo - barva zelená
b) plasty, PET lahve - barva žlutá
c) biologický odpad (z údržby zeleně ) - barva hnědá
d) papír a nápojové kartony – barva modrá
Sběrná místa:
„ Ve dvoře základní školy u zadních vchodových dveří“ – sběrné místo pro papír
Občané bydlící a majitelé nemovitostí na území obce Lichnov mohou odkládat vytříděné
plasty do žlutých igelitových pytlů, jejichž svoz probíhá dle harmonogramu uveřejněného
v obecním zpravodaji, na webových stránkách obce a v místní kabelové televizi.
Čl. 7
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně
(duben, říjen) svozovou firmou jejich odebíráním na níže uvedených stanovištích, přímo do
zvláštní sběrné nádoby k tomuto sběru určené.
Informace o sběru jsou zveřejněny na informační desce obecního úřadu, v obecním
zpravodaji, kabelové televizi a webových stránkách obce.
Stanoviště sběru nebezpečných složek komunálního odpadu:
Dolní dráhy, U „pračky“ (č.p. 124), u kostela, most Horní dráhy, u p. Gilarové (č.p. 63),
„Klimíček“ – č.p. 274, Daremní – J. Pavel, přejezd k Vlčině, Zadky
Elektrozařízení – složka nebezpečného komunálního odpadu – je možno odkládat do
sběrných nádob ( kontejnerů ) červené barvy umístěné na stanovištích „ U Bordovic, U
špitálu, U Staré jizby“ a nebo do malého kontejneru umístěného v budově Obecního
úřadu, kde je možné i odkládat použité baterie. Vývoz těchto kontejnerů zajišťuje oprávněná
osoba.
Sběrné místo elekrozařízení: dvakrát ročně ( duben, říjen ) je možno vysloužilé
elektrospotřebiče odevzdat v budově Hasičské zbrojnice. Informace o sběru jsou zveřejněny
na informační desce obecního úřadu, v obecním zpravodaji, kabelové televizi a webových
stránkách obce.
Čl. 8
Sběr a svoz objemného odpadu
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (duben, říjen), jeho
odebíráním do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Stanoviště umístění kontejnerů na objemný odpad:
Okluk, Dolní dráhy, Komínkova, Váha ZD, U kostela, „Klimíček“ – č.p. 274, Daremní,
přejezd k Vlčině, Kúty, Zadky

Informace o sběru jsou zveřejněny na informační desce obecního úřadu, v obecním
zpravodaji, kabelové televizi a webových stránkách obce.
Sběrné nádoby na svoz objemného odpadu lze na požadavek občanů přistavit i mimo
stanovenou dobu.
Součástí objemného odpadu je i kovový odpad. Sběr a svoz tohoto odpadu je zajišťován
dvakrát ročně ( duben, říjen ). Jeho odebírání je pomocí mobilního sběru na traktorový přívěs.
Informace o sběru jsou zveřejněny na informační desce obecního úřadu, v obecním
zpravodaji, kabelové televizi a webových stránkách obce.

Čl. 9
Sběr a svoz biologické složky komunálního odpadu
Biologicky rozložitelnou složkou komunálního odpadu je biologický odpad ze zahrad a
parků2) ( např. tráva, listí, odpad z ořezu stromů a keřů, piliny, zbytky ovoce a zeleniny apod.).
Fyzická osoba, při jejichž činnosti vzniká biologický odpad, a která není schopna zajistit
jeho využití samostatně ( např. kompostováním ), je povinna tento odpad předat k využití na
stanoveném místě do sběrné nádoby ( kontejner ) hnědé barvy. Seznam stanovišť hnědých
kontejnerů je uveden v čl. 6 Shromažďování tříděného odpadu.
V rámci sběru biologické složky komunálního odpadu je možno odevzdávat použité
potravinářské tuky a oleje z kuchyní a domácností do sběrné nádoby umístěné za
kulturním domem. Použité tuky a oleje se odevzdávají v uzavřených nádobách do
označeného sběrného kontejneru.
Čl.10
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad lze využít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat prostřednictvím obecního úřadu kontejner,
který bude přistaven a odvezen na náklady původce odpadu. Písemné objednávky přijímá
Obecní úřad.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech,ve znění
pozdějších předpisů a zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí členové zastupitelstva obce Lichnov a pověření
pracovníci obce.

ČL. 12

Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší ,,Obecně závazná vyhláška obce č. 1 / 2011“ ze dne
10.3.2011.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 30.12.2012

...................................
Stanislav Keller
místostarosta

Záznam o vyhlášení právního předpisu:
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

..........................................
Ing. Aleš Mičulka
starosta

