OBECZáměl
Obecně závazná vyhláška
obce Záměl
č.2/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
a se stavebním odpadem na území obce Záměl

Zastupitelstvo obce Záměl se na svém zasedání dne 15.10.2012 usnesením Č. 24 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znénl pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), a v souladu s §
10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 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 Záměl, včetně nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a se stavebním
odpadem na území obce ZáměI1).

ČI.2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)
2)

tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast včetně PET lahví,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
biologicky rozložitelné odpady
směsný odpad,
Směsný
odpad je zbylý
odst. 1 písmo a), b), c), d).

komunální

odpad

po

stanoveném

vytřídění

dle

ČI. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob do doby jeho svozu,
jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnici nebo kontejner), která splňuje technické
parametry podle zvláštních předpisů, sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový
kontejner, určený pro odkládání objemného odpadu.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
I) Vyhláška č.38 1/200 I 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)

Stanoviště

Třídění
plastů

Počet Třídění
nádob barevného

Minimarket

1,1 rrr'

2 ks

U Daleckých

, 3
11m

Na Dolničkách

Počet
nádob

Třídění
bílého

Počet
nádob

Třídění
papíru

Počet
nádob

25m
, 3

I ks

25m
, 3

1 ks

11m
, 3

1 ks

2 ks

25m
, 3

1 ks

2,5 m3

1 ks

11m
, 3

1 ks

11m
, 3

2 ks

15m3

1 ks

25m3

1 ks

11m
, 3

1 ks

U Skučku

11m
, 3

2 ks

15m3

1 ks

2,5 m3

1 ks

11m
, 3

1 ks

U Křížku

11m
, 3

2 ks

25m
, 3

1 ks

25m
, 3

1 ks

11m3

1 ks

ČOV II.

11m
, 3

2 ks

1,5 rrr'

1 ks

2,5 rrr'

1 ks

1,1 m3

lks

U čp. 156 Hlaváček

11m
, 3

2 ks

25m
, 3

1 ks

25m
, 3

1 ks

11m
, 3

1 ks

3)
a)
b)
c)
d)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
Modrá - papír sběr
žlutá - nápojové kartony, plasty, PET lahve
zelená - barevné sklo
bílá - bílé sklo

4) Sběrný dvůr v obci Záměl
Sběrný dvůr v obci Záměl je umístěn vareálu bývalého mlýna na p.p.č. 1091/1, 1091/2,
1091/3,222 a st. 361 v k.ú. Záměl.
Sběrný dvůr slouží:
k oddělenému soustřeďování vytříděných složek komunálního odpadu a dalších druhů
odpadů (velkoobjemové odpady, nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné odpady,
stavební odpady)
k dotřiďování vybraných složek komunálních odpadu (sklo, plasty, papír) přijatých od
fyzických nebo právnických osob.
sběrný dvůr je zároveň sběrným místem zpětně odebraných výrobků, které je
provozováno
na základě uzavřených smluv a odvážen firmami Asekol, Elektrowin,
Ekolamp, Ecobat
případně další.
Sběrný dvůr je otevřen během provozní doby, která je vyvesena na vstupní bráně do
sběrného dvora, dále je zveřejněna
např. na webových stránkách obce, úřední desce
obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase.

ČI.4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadů" je zajišťován ve sběrném dvoře do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru je nebezpečných
složek komunálního odpadů" jsou zveřejňovány např. na úřední desce obecního úřadu,
webových stránkách obce, výlepových plochách, v místním rozhlase.
Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzítu odpadů a postup pří udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2)

ČI. 5
Sběr objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, linolea, matrace, nábytek,
dřevěné, plastové, skleněné a keramické výrobky pocházející z domácností ... ).

2)

Sběr objemného odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře. Informace o sběru
objemného odpadu jsou zveřejňovány
např. na úřední desce obecního úřadu,
webových stránkách obce, výlepových plochách, v místním rozhlase.

3)

Sběr papíru zajišťuje škola a sbor dobrovolných hasičů. Sběr železa zajišťuje sbor
dobrovolných hasičů. Papír a železo je možné odevzdat do sběrných nádob ve
sběrném dvoře.

1)

2)

ČI. 6
Sběr bioodpadů
Bioodpad je takový odpad, který vzhledem ke svému dalšímu využití nemuze být
ukládán do sběrných nádob na směsný odpad. Bioodpad je pro účely této vyhlášky
odpad biologického původu: tráva, listí, větve a ostatní biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu)
Sběr bioodpadu je zajišťován ve sběrném dvoře na zvláštním sběrném místě
kompostárny
k tomuto sběru určených.
Informace
o sběru bioodpadů jsou
zveřejňovány např. na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce,
výlepových plochách, v místním rozhlase.

Shromažďování

ČI. 7
směsného odpadu

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a)
b)

1)

2)

3)

typizované sběrné nádoby např. popelnice, které si zajišťují obyvatelé sami určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
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.
Sběr, svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu od poplatníků na území
obce zajišťuje obec Záměl prostřednictvím
oprávněné osoby 2x měsíčně dle
stanoveného harmonogramu, který bude zveřejněn obvyklým způsobem.
Sběr, svoz, shromažďování a dočasné skladování vytříděných látkových složek z
komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba.

ČI. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad je stavební
komunálním.

a demoliční

odpad.

Stavební

odpad

není odpadem

2)

Stavební a demoliční odpad je možné odevzdat ve sběrném dvoře do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Převzetí stavebního a demoličního odpadu
bude provedené za úplatu dle aktuálního ceníku služeb. Informace o cenách sběru
odpadu a nabízených službách jsou zveřejňovány např. na úřední desce obecního
úřadu, webových stránkách obce, výlepových plochách, v místním rozhlase.

3)

Stavební odpad lze použít, předat k využití nebo odstranění
způsobem.

zákonem

stanoveným

ČI. 9
Systém nakládání s komunálním odpadem
Fyzické osoby (občané) jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad
shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstranění jen na místech k tomu určených a
v souladu s touto vyhláškou.
Fyzické osoby jsou dále povinny:
a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem
b) vytříděné složky komunálního odpadu (sklo, plasty, papír) odkládat do označených
sběrných nádob v obci nebo ve sběrném dvoře
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je k
dalšímu využití nebo odstranění pouze v určenou dobu ve sběrném dvoře
d) odpad ze zahrad - bioodpad lze ukládat majiteli nemovitostí individuálně kompostováním
na vlastním pozemku popřípadě do vlastních nádob k tomu určených kompostérů nebo je
předávat k dalšímu využití pouze v určenou dobu, na určené místo ve sběrném dvoře
v obci Záměl.

ČI. 10
Systém nakládání s komunálním odpadem
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání), mohou na základě
písemné smlouvy s obcí využít zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem.

ČI. 11
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zákona Č.
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení).

ČI. 12
Kontrolní činnost
Dodržování vyhlášky kontrolují: Pověření pracovníci Obecního úřadu v Záměli.

ČI. 13
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Č. 2 /2011 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Záměl, ze dne
21.11.2011
1)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013
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Milena Kaplanová
místostarostka

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

.
.

