Obecně závazná vyhláška
obce Velká Jesenice č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Velká Jesenice
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice se na svém zasedání č. 4/2015 dne 16. září 2015
usnesením č. 2/4/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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, 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 Velká Jesenice včetně nakládání se stavebním odpadem1) a je závazná pro
všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast včetně PET lahví a
polystyrenu, elektrozařízení a kovový odpad,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) biologický odpad, kterým je listí, tráva, zbytky rostlin s výjimkou větví, zkažené plody,
e) směsný odpad.
2)

Směsný odpad je zbylý
čl. 1 písm. a), b), c) a d).
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Vyhláška 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)

Čl. 3
Shromažďování a sběr tříděného odpadu
1)

Některý tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích:
Velká Jesenice - na horním konci v uličce mezi č.p. 121 a 123
- na návsi u pomníku padlým u č.p. 94 a 142
- ve dvoře samoobsluhy č.p. 182
- na dolním konci v uličce proti č.p. 159
Malá Veselice - na návsi u hasičské zbrojnice č.p. 8
Velká Veselice - na návsi u č.p. 121
Volovka
- na návsi u č.p. 2
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
sklo bílé – barva bílá
b)
sklo barevné – barva zelená
c)
plasty, PET lahve a polystyren - barva žlutá
d)
papír – barva modrá
e)
nápojové kartony - pytle oranžové barvy (k odebrání na obecním úřadě), které
se ukládají na stanovištích zvláštních sběrných nádob
Kovový odpad je sbírán jednorázovými sběry.
Elektrozařízení je sbíráno jednorázovými sběry.
Biologický odpad rostlinného původu je vybírán vždy v pondělí od 15:00 do 17:00
v technickém dvoře za obecním úřadem a je likvidován v obecní komunitní
kompostárně
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Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) (např. upotřebené oleje a tuky
/kromě potravinářských/, barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací
přípravky, fotochemikálie, vyřazené léky, pesticidy, suché galvanické články, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, elektroodpad obsahující nebezpečné látky, zařízení
s obsahem chlorofluorouhlovodíků) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a
webových stránkách obecního úřadu, v hlášeních místního rozhlasu, letácích, které
jsou doručeny do domácností, a výlepových plochách.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)
2)

2)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, umyvadla, záchodové
mísy apod.).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován podle potřeby jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a
webových stránkách obecního úřadu, v hlášeních místního rozhlasu, letácích, které
jsou doručeny do domácností, a výlepových plochách.

§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Fyzické osoby jsou povinny opatřit
si na své náklady dostatečný počet nádob.

2)

Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
Typizované sběrné nádoby – plastové nebo plechové popelnice o objemu 110 (120)
a 240 litrů, typizované plastové pytle určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu o objemu 110 litrů.

3)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

4)

Odvoz směsného odpadu je zajišťován obcí Velká Jesenice prostřednictvím oprávněné
osoby podle vyhlášeného harmonogramu svozu. Naplněné sběrné nádoby přistaví
fyzické osoby v den svozu do 6:00 hodin k okraji veřejné komunikace tak, aby s nimi
byla umožněna snadná a bezpečná manipulace.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební a demoliční činnosti. Stavební odpad není
odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem
stanoveným způsobem, a to na náklady osoby, při jejíž činnosti stavební odpad vznikl.
Čl. 8
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených,
shromažďovat ho odděleně, třídit a předávat k využití a odstraňování podle této
vyhlášky, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními
předpisy (např. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.,
2) S nabytím účinnosti této vyhlášky pozbývá platnost vyhláška č.1/2014 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká
Jesenice

...............................
Ing. Petr Jeništa
starosta obce

................................
Jaroslav Zelený
1. místostarosta obce

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

................................................
Pavel Rudolf
2. místostarosta obce

