OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VYŽLOVKA
č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka
Zastupitelstvo obce Vyžlovka se na svém zasedání dne .... .... 2015 usnesením č. ... usneslo vydat na
základě § 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“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o obcích“), 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 vznikajících na území obce Vyžlovka, včetně
nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Biologické odpady
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), a g)

1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí 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)
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob nebo pytlů k tomu určených
(kombinovaný svoz) – blíže bod 4).
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na dvoře obecního úřadu.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Papír, barva modrá
Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá
Sklo, barva zelená
Oblečení, obuv, ložní prádlo, hračky, velká nádoba barevně označená dle poskytovatele
Bioodpad, s označením bioodpad
Kontejner 120l na drobné kovy, s označením kovy
Kontejner 120l na drobné neželezné kovy (měď, hliník, bronz, mosaz), s označením drobné
neželezné kovy

4) Navíc vybrané vytříděné odpady (sklo, papír a plasty) v určených pytlích odkládají občané před své
nemovitosti, odkud je pověřená firma odváží v termínech stanovených kalendářem svozu odpadu.
5) Svoz bioodpadu zajišťuje obec prostřednictvím kontejneru umístěného na dvoře obecního úřadu
v období od 1. 4. do 31. 10. daného roku (viz odst. 3 bod e) a také prostřednictvím svozové firmy,
způsobem sběrných nádob na bioodpad, které občané umisťují před své nemovitosti.
6) Sběr nebezpečného odpadu provádí pověřená firma minimálně dvakrát ročně, dle kalendáře svozu
tříděného odpadu. Občané tento odpad odkládají před své nemovitostí.
7) Obec zajistí sběr kovů prostřednictvím kontejnerů umístěných na dvoře obecního úřadu (viz odst. 3
bod f) a g)) a pravidelnými svozy, které budou probíhat celoročně a dle harmonogramu, o němž
budou občané předem informováni prostřednictvím webových stránek obce a letáků vhozených do
schránek.
8) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dle svozového kalendáře
daného poskytovatelem těchto služeb (viz čl. 3 odst. 6.)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí 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)
2)
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2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 8.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho ukládáním do velkoobjemového kontejneru.
Stanovištěm kontejneru je dvůr obecního úřadu. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením
obecního úřadu.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice, kontejnery, igelitové pytle (které jsou k zakoupení na
obecním úřadě), určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu a označené platnou
známkou s logem firmy, která zajišťuje svoz komunálního odpadu v obci
1) Svoz odpadů zajišťuje v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech oprávněná osoba.
Popelnice jsou vyváženy zpravidla l krát týdně po celý rok. Případná změna svozu bude oznámena
minimálně 14 dní před její realizací.
2) Majitelé popelnic zajistí před svozem jejich umístění na dohodnuté místo u přístupové komunikace.
Ve stanovený den svozu musí obyvatelé připravit odpad do 6.00 hodin ráno.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad
vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.
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Čl. 8
Poplatky za komunální odpad
1) Poplatek za provoz systému nakládání s odpadem na území obce je stanoven v obecně závazné
vyhlášce o poplatku za komunální odpad, na základě ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka.
3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne zveřejnění.

………………………
Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
starosta

………………………...
Zdeněk Morávek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: .................................
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ................................
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