obec odunec
Zastupitelstvo obce Odunec

Obecně závazná vyhláška č.3 /2O2O
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

stavebním odpadem na územíobce Odunec

Zastupitelswo obce Odunec se na svém zasedání dne 11. 9. 2020 usneslo vydat na
základě § 17 odst. 2) zákona č.1..B5/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), v souladu s § 10
písmenem d) a § 84 odst. 2) písm. hJ zákona č.I2B/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákono obcích"), tuto obecnézávaznouvyhláŠku:

čHnek 1
úvodníustanovení
Tato obecné závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaŽďovánÍ,
sběru, přepravy,, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadŮ vznikajících na
ízemíobce Odunec, včetně nakládání se stavebním odpademr).

čHnek 2
Tříděníkomunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídína:
a) papír a lepenka,
b) sklo barevné,
c) sklo bílé,
d) plasty,
e) objemný odpad,
f) nebezpečné slož}<y komunálního odpadu,
g) biologicky rozložitelný odpad,
h) kovy,

i) textilní materiály,
j) jedlé oleje a tulqy,

k) směsný komunální odpad.
2) Směsný komunální odpad je zby|ý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odst. 1) písm. a), b), c), d), e),0, g), h), i) a j).

Čtánek s
Shromažďování tříděného odpadu

je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné
nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na stanovišti na územíobce Odunec.

1) Tříděný odpad

Stanoviště je vymezeno v Příloze č. 1 této vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást.

1)

Vyhláška Ministerstva životního prosďedí č,93/20t6 Sb., o Katalogu odpadů

2)Zv|áštnísběrné nádoby umístěnéna stanovišti jsou barevně odliŠenya oznaČeny
příslušnými nápisy:
aJ papír a lepenka - barva modrá,
b) sklo bílé- barva bílá,
c) sklo barevné - barva ze|ená,
d) plasty, PET lahve a nápojové kartony - barva ž|utá,
e) biologic}qy rozložitelný komunální odpad rostlinného původu - barva hnědá,
0 kovy-barvašedá,
g) jedlé oleje a tu§ - zvláštní sběrná nádoba
3) Do zvláštníchsběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složlry komunálního odpadu,
než pro které jsou určeny.

čHnek +

Sběr a svoz nebezpečných složekkomunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů1 je zajišťován je zajišťován

jedenkrát ročně jejich odebíránímna předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
2) Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na úřední desce a weboqých
stránkách obce.
3) Shrornažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkŮm
stanoveným v článku 3 odst. 3 vyhlášky.

článek 5

Sběr a svoz obiemného odpadu
1) Objemný odpad je takoqý odpad, který vzhledem ke sqý-rn rozměrŮm nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob.
2) Objemný odpad lze uložit na skládku Petrůvky nebo ve sběrném dvoru ve městě
Hrotovice.

článek 6
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) ťypizovanésběrné nádoby (popelnice) určenéke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostransWích v obci, slouŽÍcí
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemodstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. StanoviŠtě
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Četnost svozu komunálního odpadu určuje svozové firmě obec Odunec, které
informace o svozech průběžnězveřejňuje na úřední desce obecního úřadu, weboqých
stránkách obce a ve Zpravodaji obce Odunec.

t

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č,9312076 Sb,, o Katalogu odpadů

fiánek g
Nakládání s biologicky roz|ožitelným odpadem
Biologiclqy rozložitelný odpad - místa jsou zajištěna celoroČně, v období od 1. 11. do 31.
3. obec přizpůsobuje četnost svozu klimatickým podmínkám a mnoŽství biologických
odpadů.

článek 9
Nakládání s iedlými oleii a tuky
|edlé oleje a tul{y - místo je zajištěno celoročně odděleně od biologicky rozloŽitelných
odpadů a svoz je přizpůsoben množswíodpadu v nádobě k tomu určené.

Óánek t0
Informativní ustanovení
V obci odunec je možnost zpětného odběru drobného elektrozařízenÍ, Kontejner na
drobné elektrozařízení je umístěn rovněž ve sběrném dvoře ve městě Hrotovice.

článek 11
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad

komunálním.

je stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není odpadem

2) Stavební odpad |zepoužít,předat či zlikvidovat zákonem stanoveným zpŮsobem.

čHnek 12
při
nakládání s komunálním odpadem
Dalšípovinnosti
1) Sběrné nádoby na komunální odpad |zevyužívatpouze k účelu,pro který jsou urČeny.
|e nutno je naplňovat tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi
z nich odpad nevypadáva|. Každý je povinen si počínattah aby nedocházelo ke
znemožnění provedení pravidelného svozu komunálního odpadu.

2)|e zakázáno odpad ve sběrných nádobách udupávat nebo zhutňovat. U využitelných

obalů (např. krabic, PET lahví a plastoqých obalů) jekaždý povinen před vloženímdo
kontejneru zmenšit jejich objem (např. rozložením, stlačením,rozřezáním apod.).
Rozhazování odpadů uložených ve sběrných nádobách můžebýt postihováno podle
zvláštního právního předpisu2. Odkládání žhavéhopopela do sběrných nádob nebo
zapalování odpadů ve sběrných nádobách můžeb;it postihováno podle zvláštního
právního předpisus.
3) Odpadkové koše sloužípro odkládání drobného komunálního odpadu za účelem
dodržování čistoty veřejného prostranswí. Odpadkové koše umístěnéna veřejném
prostranství nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu pocházejícího
z

domácností

a

z

činnosti právnic§ých osob

a osob

oprávněných k podnikání

využitelných složek komunálního odpadu a k ukládání uličníchsmetků.

Článek tg
Dohled a sankce
1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí obec Odunec.

2
3

Sb., o některlých přestupcích
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákonč.25t12076

2) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
bude postihováno podle obecně záv azný ch předpisůa.

článek t+
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnác!ým dnem po dni vyhlášení.
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Zákon č. 185/2001, Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.251,/2016 Sb., o některých
přestupcích
+

Příloha k Obecnézávazné vyhlášce

č. 3/2020

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad
a stanovení míst pro odl oženíobiemného a biologicky
rozložitelnéhoodpadu v obci Odunec
PAPIR

1

kontejner u obecního úřadu

sKLo BILE

1

kontejner u obecního úřadu

1

kontejner u obecního úřadu

modré konteinery

bílékonteinerv
SKLO BAREVNE
zelené konteinery
PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY
žlutékonteinery

2 kontejnery u obecního úřadu

BIooDPAD

hnědé kontejnery

1
1

kontejner u obecního úřadu
velkoobjemový kontejner u kaple

KoVY

1

kontejner u obecního úřadu

