OBEC Ořevnovice
Obec ne závaz

vyhl

obce c. 1/2015

o tanovení

a odstraňovaní

9yS~

romazďov n.
ru, p epravy, t Id ni, vyuzi ••• ni
odpadu a nakládání S8 stavebním odpadem na území
obce Dfevnov C8

mu,

komunálních

Zastupitelstvo obce Dřevnovice se na svém zasedání dne 26.3.2015 usneserurn c...
usneslo vydat na za adě § 17 odst. 2 za ona i: 18512001 Sb.. o odpadem a o změně
n kterých dalsich zákonu, ve zněni pozdějšim pfadpis (dá 8 Jan .zákon o odpadec 'J, a
1/ souladu s § 10 r m d)
§ 84 odst 2 písm, h} zákona
128/2000 Sb .. o o cf (obecnt
zřízeni), ve zneru pozdějších předpisů (dá e Je .zákon o o clen') , tuto obecné závaznou
vyhlášku:
č.

CI. 1
Úvodnl ustanoveni
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém s romaždovánl
sběru, přepravy t i nl, vyutlvánl a odstraňován!
om nálnlch odpadu vzni ajlc ch na
uzemí obce Dřevnovi
"četně n I dánI
avebnrm odpa ml!

ČI. 2
Třídění komunálního

odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky.
Biologické odpady
Pootr;
Plasty ve,A/ne PEr tanvt,
Sklo,
eJ Kovy
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad

d)
b)
c)
d)

II)

SméSII}í kormmá/nl
I) Nápojové kartony

odpad,

Směsným komunalnim odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po s novenem
vytřiděnf pod e ods avce 1 prsrn. a), b), c), dl, e). f) , g) a i).

Shrom

ČI. 3
t děn ho od

ďov ni

clu

1) Trfd ný odpad Je s romaždován do zvlaštnich sběrných nadob.
2) Zvláštru sběrné nádoby JSOU umístěny na těchto
.Zahrád a", obchodu a u omuni are .Utéky·
Sb

stanovrštích:

fOU

e

VI

u kulturního

domu

log odp· u, Sezna
ÍJ
pO t ~ pil

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odMeny a označeny přlslušným: nápisy.
a.'
b)
c)
d)

Biofogické Odp8Cly.
Papír
Pfasty, P 1 lafrve, barva ....
Sklo
e) Kovy

4) Do zv áštn ch

$ ěmých nádob j
pro které JSOUurčeny.

zakazéno ukládat jiné 610

'tj komunálnfch

odpadů nez

ČI. 4
Sběr

iI

svoz nebezpečných

slože

komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nsbezp éných složek komunálnlho odpadu" je zajišťován rnirnmálně dvakrát
ročně. Jeji
o e franfm na pr d m vyhlášeny-cti p~odný
tanovištf
ptlmo do
zvlá tnlch sb mých ně ob k tomuto 6běru urč ných. Inform ee obru
JSou
zvefeJř'lovány na úřednl
sce nebo vyhl šentm
2) Shromažďování
nebezpečných složek komunální o odpadu podléh
požadavkům
stanoveným v či 3 odst. 4.

Čt 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) O jemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrum
umlstěn do sb mých nádob (např. koberce, matrace, nábytek ... ).
2)

nemUže být

Sběr a svoz objemného odpadu Je zajišťován Jedenkrát ročne, Jeho odebíráním na
pf d m vyhlášených prscnodnýcn s anovištich přimo do zvláštních sběrnýcn nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sbě
jsou zveřejňov ny na ú dnI desce nebo
vyhlášením.

3) S romaždovaní objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl, 3 odst. 4.

Č.6
měsn ho omunálniho Odpadu

Shromúďovánl

1) Smě ný komunální odpad se shrornazduja do sběrnýcn nádob. Pro úče y této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozuměj!:
a) typizované
sběr é nádoby
(popelnice)
určen
ke shromažďováni
směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše. které jsou umisteny na veřejných prostranstvích 'Y 0001. sloužící pro
odkládáni drobného směsného ornunáíniho odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádo Je místc, kde jsou bě
nádo y trva e nebo pr chodn
umísteny za účelem dalšího nakládání se směsným komuně n'm odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou indiViduální nebo společná pro více UŽivatelů.

ČI.7
akl dánI se stavebnlm odpadem
2. VVhla. ks Mlnlsters1\ls zrvo1nlho pro!> dr
38112001 Sb., kterou se stanov Katalog odpadu. Seznam
nebe-z~ých
odpadu B seznamy cdcadů B 5l.iitu pro uĎely 'l)'vrnu dollOZU a tranzitu odpadu a po
p pii
udělováni :sou
OŇ'I zu. oo
tr 71tuOOP li {Ke log Odpad )
č,

1

1) Stavebnfm odpad m se rozumí stavební
odpadem komunalnirn.
2) Stavebnr odpad

e pou

Il, p

a demollční

at ti odstranit po

odpad. Stavebni

odpad nsru

zé onem stanoveným způsobem

o

ti. 8
Sběr a svoz p píru

8

kovu

1) Sběr a svoz obiernného odpadu je zaji tován dva rát roěn ,jeho ode írénlrn na předem
vyhlá ných pf
odn~ch tanovi~trch přímo do zvláštnlc
sběrných nádob k omuto
účelu určenýc o Infonnace o sběru Jsou zveřejňovány na úřední desce nebo vyhlášenlmo

CI. 9
NakJ dění

b;ologickými

1) Sběr a svoz biologického odpadu je zsjištov

mých ná obách

v typizovaných s

odpady
n rát týd

n je

Je hromaždován

emu urč nýdl

2) Stanoviště sběrnych nádob Je místo, kde JSOU sbérné nádoby lJva nebo p'
odně
umístěny za uce em da šlho nakladáni s bioloqickým odpadem oprávněno o obou
Stanovišté sbé ych nádob [sou polečná pro více utivate ů

či, 10
bv •recná ustanoveni

1) Tato vyhlá ka n býv

ÚČinnosti dnem 1 4,2015
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Ivo Gregor
mlstostarosta obce
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Bohumila Charvátova
starostka obce

e ce obecnfho Ú du dne 932015

Sejmu o z uředni desky obecniho úřadu dne: o...
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