OBEC RATMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška obce Ratměřice č. 1 /2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Ratměřice schválilo dne 5. 2. 2007 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST PRVNÍ: Úvodní ustanovení
Čl. 1: Předmět úpravy

1.
2.

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a využívání komunálních odpadů vznikajících na území obce Ratměřice (dále jen „systém“).
Tato vyhláška se vztahuje na fyzické osoby, které mají na území obce Ratměřice trvalý pobyt nebo
na území obce Ratměřice vlastní nebo užívají nemovitost určenou nebo využívanou k rekreaci.
ČÁST DRUHÁ: SYSTÉM
Čl. 2: Třídění

1. Odpad se třídí na území obce Ratměřice na následující složky:
a) využitelný odpad – sklo bílé a barevné, papír a lepenka, plasty, kovy
b) biologicky rozložitelný odpad
c) nebezpečný odpad
f) směsný komunální odpad.
2. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat,
třídit a předávat využitelný odpad k využití, nebezpečný odpad k odstranění a směsný komunální
odpad, který není využitelný ukládat do sběrných nádob k tomu určených.
Čl. 3: Místa k shromažďování a sběru směsného komunálního odpadu
1. K shromažďování směsného komunálního odpadu jsou určena tato místa:
a) sběrné nádoby ( popelnice o obsahu 110 litrů) u jednotlivých nemovitostí
b) v osadách Skrýšov a Hrzín kontejnery o objemu 6200 litrů
2. Každý vlastník nemovitosti v obci Ratměřice je povinen si obstarat popelnici.
3. V osadách Hrzín – Skrýšov
popel a ostatní komunální odpad, který není využitelný a není
nebezpečný, je povinen každý vlastník nemovitosti ukládat do určeného kontejneru.
4. Do uvedených nádob (bod 1) je zakázáno ukládat odpady z demolic a staveb, zemina a dále odpady
z chovu drobného a jiného hospodářského zvířectva, uhynulá zvířata,odpady kapalné, uzavřené
nádoby s neznámým obsahem a nebezpečné odpady a žhavý popel.
Čl. 4: Svoz směsného komunálního odpadu
1. Svoz komunálních odpadů zajišťuje pro obec Ratměřice firma dle smluvních podmínek ( dále „
svozová firma).
2. Svoz je v obci Ratměřice prováděn ve čtvrtek, a to od 1.10. do 30. 4. každý týden a od 1. 5. do 30.
9. 1 x za 14 dnů.
3. Při svozu komunálního odpadu provádí svozová firma vyprazdňování popelnic označených známkou,
kterou poplatník místního poplatku obdrží při zaplacení místního poplatku podle OZV č. 2/2007 a
přemístěných před vjezd do domu . Náhradní řešení vyprázdnění popelnic, je- li přístupová
komunikace pro svozový vůz neprůjezdná, je nutno dohodnout s místním obecním úřadem.
4. Kontejnery v osadách Skrýšov a Hrzín jsou vyprazdňovány svozovou společností podle potřeby v
závislosti na rychlosti jejich naplňování.
Čl. 5: Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů
1. Pro shromažďování a sběr plastů, papíru a skla jsou určeny plastové kontejnery o obsahu 1100 litrů
barevně odlišené a označené podle jednotlivých druhů využitelných odpadů, které jsou umístěny na
určeném veřejném prostranství v Ratměřicích.

2. Plastové kontejnery jsou vyprazdňovány svozovou společností podle potřeby v závislosti na rychlosti
jejich naplňování.
Čl. 6:

Místa pro shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu a odpadu z
údržby hrobů

Pro shromažďování a sběr biologického odpadu a odpadu z údržby hrobů, který fyzické osoby
nevyužijí samy ke kompostování za předpokladu, že mají k dispozici vlastní vhodný pozemek a tato
činnost nebude v rozporu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy a odpadu z údržby
hrobů je určeno toto místo:
- velkoobjemový kontejner umístěný na stanovišti u hřbitova v Ratměřicích
Čl. 7:

Místa k shromažďování a sběru stavebního odpadu

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických popř. právnických osob bude na vlastní
náklady ukládán na zřízenou skládku ve Voticích nebo po dohodě s obecním úřadem v Ratměřicích
na vyhrazené místo.
Čl. 8: Místa pro shromažďování a sběr kovového, objemného a nebezpečného odpadu
1. Sběr a svoz kovového odpadu bude prováděn jedenkrát ročně v předem vyhlášeném termínu ve
spolupráci OÚ a SDH Ratměřice.
2. Sběr a svoz objemného nevyužitelného odpadu bude prováděn dvakrát ročně v předem vyhlášených
termínech ve spolupráci OÚ a svozové firmy. V ostatních případech bude odvážen na náklady
vlastníka na skládku odpadů do Votic.
3. Sběr a svoz nebezpečného odpadu (lednice, televizory, barvy apod.) bude prováděn dvakrát ročně
předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a svozové firmy.
4. Nepoužitelná léčiva je dle § 51 odst. 2 zák. č.79/97 Sb., o léčivech povinnost občanů odevzdat
v lékárně.
Čl. 9: Úhrada za systém
Obec vybírá úhradu za systém na základě znění Obecně závazné vyhlášky obce Ratměřice č.
2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
ČÁST TŘETÍ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 11: Vztah k zvláštním předpisům
Touto obecně závaznou vyhláškou zůstávají nedotčena ustanovení zvláštních právních předpisů
včetně ustanovení o sankcích stanovených zvláštními předpisy za jejich porušení a za porušení této
obecně závazné vyhlášky.
Čl. 12: Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška obce Ratměřice
komunálními odpady.
Čl. 13:

č. 2/2002 o nakládání s

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dne následujícího po dni vyvěšení na úřední desce.

Mgr. Viktor Liška, starosta obce

Vladimíra Černá, místostarostka

