
oBEC LUZ
Obecně závazná vyhláška č.3l20l5,

kterou se stanoví systém shromažďovánío sběruo přepravy, třídění,
lryužívání a odstraňování komunálních odpadŮ na Území obce ZálaŽÍ

Zastupitelstvo obce Zátuží se na svém zasedání konaném dne ]6, listoPadu 20]5 usneslo vYdat

na záHadě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalŠÍch

zákonů, ve )nění pozdějších předpisů (dáte jen ,,zákon o odpadech"), a podle § l0 písm, d)

a § 84 odst. 2 písm h)"zákoia č,']28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenÍ), ve znění PozdějŠÍch

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

Čhnek 1
Předmět a působnost lyhlášky

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, tříděnÍ, vYuŽÍváni' 
a ódstraňování komunáhího odpadu vznikajícího na území obce ZáIuŽi zavedený obcí

ZáIuži (dále j en,,systém nakládání s komunálním odpadem"),

2) Systém nakládání-s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající ýzické osobY,
' 

kieým vzniká naúzemi obce ZáIuží (dále jen ,,obec") komunální odpad a souČasně Pro

půvódce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvY

s obcí vyttživqí systém naktádání s komunálním odpadem zaveďený obcÍ, (dále jen

,,osoby").

čHnex z
Základní pojmy

1) odpad je každámovitá věc, které se osoba zbavuje nebo má Úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vzníkající na územi obce při Činnosti fYzických

osob, který je ,rrr.a.n jako komunální odpad v Katalogu odpadŮl), s výjimkou odPadŮ

vznikajícíóh u právnických osob nebo §zických osob oprávněných k podnikánÍ.

3) Nápoj-ové kariony jsou komp ozitni (vícesložkové) obaty typu Tetra Pak (např. od mléka,

vína, džusů a jiných nápojů).

4) Biologicky roziožitetným odpadem se pro účely této vyhláŠkY rozumi materiál

rostlirinéhó původu, ,ěi^énu z domácností, údržby zallrad a jiných ploch pokrytých

vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina),

5) Ne-bezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona
' 

o odpa-dech nebezpelným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpeČných

vlastností uvederrých v pŤíIoze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev

a rozpouštědel, zbyky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové

oleje, léky, znečištěné obaly,
6) oújemný odpad je složka komunálního odpadu,která pro velké rozměry nebo hmotnost' 

nemůže bp odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý

nábytek, koberce, matrace apod.).

7) Smlsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po výřídění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až g) této vyhlášky,

r) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 38ll200l Sb., kterou se stanoví Katalog odPadů, Sezram

nÉbezpečných odpadů a seznamy 
-odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadŮ a PostuP Při

udělovaní souhlasu k qfvozu, dovozu-a tranzituodpadů (Katalog odpadŮ), ve mění pozdějŠÍch PředPisŮ

ZA i



ČHnek 3
Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na týo složky:
a) papír;
b) plasty a nápojové kartony;2)
c) sklo;
d) kovy;
e) biologicky rozložitelný odpad;
f) nebezpečný odpad;
g) objemný odpad;
h) směsný komunální odpad.

členek l
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
a) papír - do zvláštních sběrných nádob (výklopný kontejner o objemu 1100 litru modré

barvy nebo s víkem modré barvy) umístěných v místní části Záluží na oploceném
stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30 a v místní části Kozlovice na oploceném
stanovišti na návsi;

b) plasty a nápojové kartony - do zvláštních sběmých nádob (výklopný kontejner
o objemu 1100 litrů žluté barvy nebo s víkem žIuíé bawy) umístěných v místní části
ZáIuži na oploceném stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30 a v místní části
Kozlovice na oploceném stanovišti na návsi;

c) sklo - do zvláštních sběrných nádob (výklopný kontejner o objemu 1100 litrů zelené
barvy nebo s víkem zelené barvy) umístěných v místní části'ZáIuží na oploceném
stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30 a v místní části Kozlovice na oploceném
stanovišti na návsi;

d) kovy - do zvláštních sběrných nádob s nápisem ,,KOVOVY ODPAD" umístěných
v místní části Záluží na oploceném stanovišti na křižovatce u domu č. p. 30 a v místní
části Kozlovice na oploceném stanovišti na návsi;

e) biologicky rozložitelný odpad celoročně do velkoobjemového kontejneru
umístěného na cestě k čističce odpadních vod3),

0 nebezpečný odpad - dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové
vozidlo (popř. do rukou osádky svozového vozidla) oprávněné osoby (svozové
společnosti), které zastavuje na předem vyhlášených zastávkách v místní části Záluži
u budovy Obecního úřadu obce a v místní části Kozlovice na návsi; o termínu
zastávek informuje Obecní úřad obce na své úřední desce a roznáškou letáků
do schránek;

g) objemný odpad - dvakrát ročně do velkoobjemového kontejneru přechodně
umísťovaného v místní části Zálllží na oploceném stanovišti na křižovatce u domu
č. p. 30 a v místní části Kozlovice v zatáčce u bývalé hospody č. p. 3; o době umístění
velkoobjemového kontejneru informuje Obecní úřad obce na své úřední desce
a roznáškou letáků do schránek;

2) obec ve smyslu § 3 odst. 2 lyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 32l/20l4 Sb., o rozsahu a způsobu

zajlštěni odděleného soustřeďování složek komunálnich odpadů, zajístila, že s ohledem na systém dalšího
nakládání s touto složkou komunálního odpadu neďocházi odděleným soustřeďováním plastů a nápojoqých
kartonů do jedné nádoby ke zhoršení v}rržitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by brto odpady
byly sousťeďovány samostatně

3) přístupný nepřetržitě



l)

2)

h) směsný komunální odpad -
1. do typizovaných sběrných nádob přidělovaných obcí k příslušným nemovitostem

(kovové nebo plastové popelnice o objemu 105, I20 nebo 240litrů),
2. do zvláštních černých igelitových pytlů s potiskem svozové společnosti

(vydávaných zdarma Obecním úřadem obce), které slouží jako mimořádný
náhradní shromažďovací prostředek k typízovaným sběrným nádobám, a které
jsou po naplnění umísťovány k odvozu k výše uvedeným typizovaným sběrným
nádobám,

3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný
směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.

2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený obcí, kde lze
odkládat složky odpadu (nebo věci), které by se jinak staly odpadem komunálním (nebo
se nestaly odpadem vůbec),jsou např. lékárny, specializované obchody, výkupny surovin,
kontejnery jiných subjektů organin$ících sběr odpadu, místa zpětného odběru apod.

Čtánek 5
povinnosti osob

Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená

k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
b) ukládat do sběmých nádob pouze ty složky, které odpovídaJí označení sběrné nádoby

dle článku 4 odst. 1 vyhlášky.
K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména
za učelem správného vyprazdňovaní sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo
udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, abyje bylo
možno uzavŤít a odpad znichpři manipulaci nevypadával.

čhnek 6
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. Il20I5, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nauzemí obce Záluží,
ze dne 19.3.2015.

Čtánek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

,
,flrurrn- //U

Miroslav stembera
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. II.2015

Sejmuto zúřední desky dne: 2. 12.2015


