obec vřesina
Obecně závazná vyhláška obce Vřesina é. 2l2a17

o stanovení
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunáIních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na územíobce Vřesiny

Zastupitelstvo obceŤřesina se na svém zasedání dne 18.3.2015 usnesením č.3/7 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2zákona ě. 18512001 Sb., o odpadech a o změně některlých
dalŠÍchzákonŮ, ve znění pozdějšíchpředpisů, a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2
písm. h) zákona č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. t

úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění,využívání.a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
územi obce Vřesiny, včetně nakládání se stavebním odpademí).

ěl. z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunálníodpad se třídína

.

složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), 0 a g)

Sh

1) Tříděný odpad
l)

čt. s
romažd'ování tříděného od pad u

je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.

Vyhtásra Ministerstva životníhoprostředí č. 9312016 Sb., o Katalogu odpadů
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stanoveném

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

-

Ul.
Ul.
Ul.
Ul.
Ul.
Ul.
Ul.

Malá Strana

-

u bývalé prodejny Jednoty
u bývalé prodejny Jednoty

OsvobozeníHlavní- pod obecním úřadem

Topolová - u restaurace Na kopci
Hřbitovní
Plzeňská
Malá Strana - Nade Vsí

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
a) Papír, barua modrá
b) Plasty, PET lahve, barva

c)

4)

Sklo, barva zelená

odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

žlutá

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.

čl. +
Sběr a svoz biologického odpadu

1) Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován prostřednictvím sběrného místa na ulici
Malá Strana 70 za hasičskou zbrojnicí, kde je trvale umístěn kontejner na biologický
dopad.

2)

Shromažd'ování biologického odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. s
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
,

1) Sběr

a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát

ročně svozovou firmou OZO Ostrava jejich odebíráním na sběrném místě, které je
umístěno na ulici Malá Strana č.p. 70, za hasičskou zbrojnicí, přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účeluurčených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na
úřednídesce, na internetových stránkách obce a vysílány v místnímrozhlase.

2) Shromažd'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad

je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

2)
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2) Sběr a svoz

objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (jaro, podzim) svozovou
firmou OZO Ostrava jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účeluurčených. lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřednídesce obce, na internetových stránkách obce a vysílány
v místnímrozhlase.

3) Objemný odpad lze odevzdávat na sběrném místě, které je umístěno na ulici Malá
Strana, za hasičskou zbrojnicí č.p. 70, kde jsou trvale umístěny kontejnery na
velkoobjemový odpad.

4)

Shromažd'ováníobjemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 4.

é1.1

Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se

shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytétovyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby
b)

2)

-

popelnice o velikosti 70 nebo 110 litrů určenéke
shromažd'ování směsného komunálního odpadu, kovové nebo plastové, barva
zelená.
odpadkové koše, které jsou Úmístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu,

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů,

,Nak!ádání

čI. g
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)

Pro odloženístavebního odpadu je možnéobjednat kontejner přes svozovou firmu OZO
Ostrava nebo jinou firmu, zabývalícíse likvidací stavebního odpadu.

čl. s
shromažd'ování kovů
1)

Sběr a svoz kovového odpadu je zajišt'ován prostřednictvím sběrného místa na ulici Malá
Strana, za hasičskou zbrojnicí č.p. 70, kde je umístěn kontejner na kovový odpad,

2) Shromažd'ování kovů podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst, 4.

čI. to
závéreéná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 212005, č. 3/2005 a č. 112015, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru,
přípravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po jejím zveřejnění na úřednídesce
obecního úřadu.
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Jitka kozelková
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
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