Obecně závazná vyhláška obce Radíkovice o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem
Obecní zastupitelstvo Radíkovic se usneslo podle § 36 odst.1 písm.f) zákona ČNR č.
367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 1.července 1998 vydat podle § 16
odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně
závaznou vyhlášku.
ČL. 1 Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním a stavebním odpadem obce Radíkovice.
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území Radíkovic trvalé
nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

Čl. 2
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, dále
pak odpad z čistění komunikací a veřejné zeleně. Obec se stává původcem komunálního
odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se
současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
Čl. 3 Nakládání s komunálním odpadem
Pro nakládání s komunálním odpadem tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k
dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí,
popel, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady
kontejnery na sklo bílé a barevné jsou označeny a umístěny před OÚ, kontejner na plastické
hmoty a PET lahve bude umístěn vedle kontejnerů na sklo
sběr starého železa bude organizován 1x ročně v období únor-duben, během celého roku je
možno odvést železný odpad na stálou skládku v ohradě OÚ s dohledem člena OZ
nebezpečné odpady (např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky,
výbojky, zářivky, textilní materiál znečistěný org. sloučeninami, staré nátěrové hmoty,
znečistěný obalový materiál, odpadní oleje, monočlánky) budou sbírány 2x ročně v určený
termín a dle ohlášeného způsobu sběru (sběr bude adresný s možností vystavení dokladu o
předání odpadů).

sběr papíru a textilií bude organizován 2x ročně
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální
(právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru komunálních odpadů
stanovený touto vyhláškou na základě smlouvy s obcí.
Čl.4 Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických
osob bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů a na náklady původce tohoto odpadu
odvezen na řízenou skládku do Lodína. Ve vyjímečných případech může OZ schválit použití
inertního stavebního odpadu k zavážce v katastru obce.
Čl.5 Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému, pokud
neprokáží,že tento odpad využily sami nebo zneškodnily v souladu se zákonem č.125/1997
Sb. o odpadech. Toto musí prokázat dokladem o předání nebo čestným prohlášením.
Čl.6 Povinnosti oprávněné osoby
Provádět sběr v souladu s touto vyhláškou
Dodržovat dohodnuté termíny a vyhlásit 14-dní předem svozový den.
Udržovat kontejnery a jejich okolí v čistotě.
V případě neuskutečněného svozu zorganizovat do 3-dnů náhradní svoz.
Čl.7 Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši,
kterou si obec vyhrazuje určit na základě aktuální dohody o odběru odpadů s externími
firmami zabývajícími se odpadovým hospodářstvím.
Čl.8 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.července1998

