Obecně závazná vyhláška obce Písečná
č. 1/2009,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná
Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném dne 11. 3 2009 usneslo vydat
podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na
území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná se mění a doplňuje takto:
1. V článku II. odstavec 1 nově zní:
(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 zákona o odpadech.
2. V článku II. odstavec 2 nově zní:
(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob
a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. V článku VI. odstavec 2 zní:
(2) Každý občan nebo podnikatel, který produkuje odpad vhodný ke kompostování a není
schopen ho sám kompostovat v domácím kompostišti, je povinen tento odpad předat
pověřené organizaci na sběrném dvoře.
4. V článku VI. se nově vkládá odstavec 5, který zní:
(4) Odpad vhodný ke kompostování, tj. listí, tráva, větve, je zakázáno odkládat do nádob na
směsný komunální odpad (popelnice), do nádob na využitelné složky komunálního odpadu
(nádoby na papír, sklo a plasty) a do velkoobjemových kontejnerů na velkoobjemový odpad.
5. V článku VII. odstavec 1 a 2 nově zní:
(1) Zbytkový komunální odpad, tj. komunální odpad, který již nelze dále materiálově využít,
se ukládá do popelnic o objemu 110 litrů, případně do jiných nádob předem dohodnutých s
pověřeným pracovníkem obecního úřadu (např. bikrany, velkoobjemové kontejnery apod.)
(2) Požadavky na zvýšení či snížení počtu nádob a změnu bydliště či stanoviště je občan
nebo podnikatel povinen sdělit pověřenému pracovníkovi obecního úřadu písemnou formou
v co nejkratší době. Zvýšení počtu nádob schvaluje usnesením zastupitelstvo obce.
6. V článku VII. odstavec 7 nově zní:
(7) Svoz popelnic o objemu 110 litrů je prováděn v pravidelném intervalu jednou za 14 dnů
pověřenou organizací.
7. V článku VII. se vypouští odstavec 8
8. V článku VIII. odstavec 1 nově zní:
(1) Využití či odstranění stavebního odpadu (stavební sutě, betony a dřevo z demolic apod.)
a výkopové zeminy zajišťuje pro občany a podnikatele pověřená organizace. Odvoz
stavebního odpadu na skládku a jeho odstranění si zajistí fyzické a právnické osoby samy
nebo prostřednictvím pověřené organizace po domluvě s touto organizací a na své vlastní
náklady.

9. V článku IX. se vypouští odst. 4

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost 27.3.2009

Bc. David Ćmiel
starosta

Ing. Jan Krzok
místostarosta

