OBEC

Záluží

Obecně závazná vyhláška č.Il20I5,
kterou se stanoví systém shromažďovánío sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadŮ na územíobce Zá|uŽÍ
Zastupitelstvo obce Záluží se no svém zasedání konaném dne ]9. 3. 2015 usneslo vYdat
nazákladě § 17 odst.2 zákona č. I85/200I Sb,, o odpadech a o změně některých dalŠÍch
zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a podle § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějŠÍchpředpisŮ, tuto
obecně zóvaznou l.yhlášku (dále jen ,,tyhláškn"):

Čhnek l

Předmět a působnost lyhlášky

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, tříděnÍ, vyuŽÍvání
odstraňování komunálního odpadu vznikajícíhona územíobce Zálúízavedený obcí
Zá\LLží (dále jen ,,systém nakládání s komunálním odpadem").
Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikajici fyzické osoby,
kterym vzniká naúzemíobce Záluží(dále jen ,,obec") komunální odpad a současně pro
původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvy
jen
s obcí využívqísystém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí, (dále
a

2)

,,osoby").

Článek 2
Zák|adní pojmy

1) odpad jekaždámovitá věc,

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se

jí

zbavit.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikqici na uzemí obce při činnosti fyzických
osob, který je urreden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou odpadŮ
vznikajícich u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3) Biologicky rozložitelným odpadem se pro účelytéto vyhláŠky rozumí materiál
4)

5)

6)

rostlinného původu, zejména z domácností, údržbyzal' ad a jiných ploch pokrytých
vegetací (např. listí, větve, ttáva, rostliny, ovoce, zelenina).
Nebezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona
o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazujícíjednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v píiloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zb5aky barev
a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové
oleje, léky, znečištěnéobaly, nekompletní ledničky,televizory a monitory.
objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůžebýt odkládána do sběmých nádob na směsný komunální odpad (např. starý
nábytek, koberce, matrace apod.).

Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu,která ztlstává po vl'třídění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až g) této vyhlášky.

t) vyhláška Ministerstva životníhoprostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nóbezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadŮ a postup při
udelovani souhlasu k qívozu, dovozu atranzítuodpadů (Katalog odpadŮ), ve znění pozdějších předPisŮ

Čhnek 3
Systém tříděníkomunálního odpadu
Komunální odpad se v obci třídína tyto složky:
a) sklo;
b) plasty;
c) papír;
d) kovy;
e) biologicky rozložitelný odpad;
0 objemný odpad;
g) nebezpečný odpad;
h) směsný komunální odpad.

čtánek 4
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
a) sklo - do zvláštnísběrné nádoby (označenénálepkou sklo) umístěné v ZáIuŽÍ na
oploceném stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30, v Kozlovicích na oploceném
stanovišti na návsi.

zvláštní sběrné nádoby umístěné(oznaČenénálepkou plasty) umístěné
v Zá|užína oploceném stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30, v Kozlovicích na

b) plas§ - do

c)
d)

oploceném stanovišti na návsi.
papír _ do zvláštní sběrné nádoby(označené nálepkou papír) umístěnév ZáluŽÍ na
Óploceném stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30, v Kozlovicích na oploceném
stanovišti na návsi.
kovy - do zvláštní sběmé nádoby s nápisem ,,KoVoVÝ ODPAD" (drobný tj. kovové
obaly, plechovky, kovové nádobí, drobné kovové předměty), umístěnév ZáIuŽi na
oploceném stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30, v Kozlovicích na oploceném
stanovišti na návsi.

odpad _ vedle oploceného sběrného místa umístěnév ZáluŽÍ
vedle oploceného stanoviště na křižovatce u domu č. p. 30, v Kozlovicích vedle
oploceného stanoviště na návsi.

e) velkoobjemový kovoý

0

biologicky rozložitelný odpad
cestě k

cov

-

do velkoobjemového kontejneru umístěného na

g) objemný odpad - dvakrát ročně do přistaveného velkoobjemového kontejneru
umístěnéhov ZáIužína oploceném stanovišti na křižovatce u domu Č. p. 30,
vKozlovicíchvzatáčce u bývalé hospody č.p. 3.0 termínu informuje Obecní Úřad

h)

i)

obce na úřední desce, roznáškou letáků do schránek;
nebezpečný odpad - dvahát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové
vozidlo odebírajícítuto složku komunálního odpadu během zastaveni na stanoviŠti u
obecného úřadu v Zátlži a v Kozlovicích na návsi, o termínu informuje Obecní Úřad
obce na úřední desce, roznáškou letáků do schránek;
směsný komunální odpad 1. do typizovaných sběmých nádob (kovové nebo plastové popelnice o objemu 105,
120 nebo 240 litrů);
2. do zvláštních čemých igelitových py,tlů s potiskem sběrové firmy (vydávaných
zdarma obecním úřadem obce), které sloužíjako mimořádný náhradní

2)

shromažďovací prostředek k typizovaným sběrným nádobám, a které jsou po
naplnění umísťovány k odvozu k výše uvedeným typizovaným sběrným nádobám;
3. do odpadkových košůrozmístěných na veřejném prostranství, pouze drobný
směsný komunální odpad vznik|ý na veřejném prostranství.
Dalšímimísty, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpeěený obcí, kde lze
odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:
a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním
(např. baterie, prošléa nespotřebované léky, rtuťovéteploměry, PET lahve),
jiná
místa, pokud sloužíke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly
b)
odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektŮ
organizujících sběr odpadu apod.

ČHnek 5
povinnosti osob
Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v ělánku 3 a odkládat na místa určená
k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídaji označenísběrné nádoby
dle článku 4 odst. 1 vyhlášky.
2) K zajištění bezproblémovéhochodu systému nakládáni s komunálním odpadem, zejména
za účelemsprávného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo
udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo
možno uzavřít a odpad znichpři manipulaci nevypaďával.
1)

Čhnek 6
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závaznávyhláška ě.Il20I2, o místnímpoplatku zaproyoz shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívánia odstraňování komunálních odpadŮ, ze dne 1.I.2013.

článek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnostiz důvodu naléhavéhoobecného zájmu dnem vyhlášení.

Miroslav Štembera
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 3. 2015
Sejmuto zúŤednídesky dne: 6. 4.2015

StaroSta

