oBEc ú;ezoec
Zastupitelstvo obce Újezdec
O

bec ně záv azná vyh láš ka

obce Újezdec
č.112015,
o stanovení systému shrornažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunáIních odpadŮ a nakládání se stavebním odpadem na úzerní

obce Ujezdec

Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 29.4,2015 usnesením č.1 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně něktených
dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. t

uvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna
územíobce Ujezdec, včetně nakládání se stavebním odpadem'). Vztahuie se na všechny

fyzické osoby, přijejichž činnosti na územíobce Újezdec vznikají odpady,

čl. z
TříděníkomunáIního odpadu

1) Komunálníodpad se třídí na složky:
a) Biologicky rozložitelný odpad,
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 stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), 0 a g).

čl. g

Shromažd'ování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad

je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.

1)

VyhtášX" Ministerstva životního prostředí č. 38112001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadŮ a seznamy odpadŮ a států pro účely{vozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vlivozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: před obecním úřadem a
biologicky rozložitelnéopady a větve (odděleně mimo kontejner), v místě ,,U akátu".

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologicky rozložitelnéodpady,
b) Papír, barva modrá,

c) Plasty, PET lahve, barua
d) Sklo, barua zelená,

e) Kovy,

4)

žlutá,

barua černá,

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

5) Kontejner pro kovy je
kontejneru.

6)

velkoobjemový kontejner

přístupný

jen

v určitých hodinách zveřejněných přímo na

Tříděný i netříděný odpad lze také odevzdávat na skládku komuná|ních odpadů, která je
umístěna v Jindřichově Hradci, ,,Na Fedrpuši".

čl. +
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr

a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišt'ován dvakrát ročně
obcí Újezdec, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřednídesce obce Ujezdec, SMS zprávami obyvatelům.

2)

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

3)

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat na skládku komunálních odpadů, která je
umístěna v Jindřichově Hradci, ,,Na Fedrpuši".

čl. s
§běr a svoz objemného odpadu

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

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účeluúrčených,lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřednídesce obecního úřadu,
SMS zprávami obyvatelům.

3)

Objemný odpad |ze také odevzdávat na skládku komunálních odpadů, která je umístěna
v Jindřichově l-"lradci, ,,Na Fedrpuši".

4)

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

2)

Vyhlášt<a Ministerstva životního prostředí č. 381/200,| Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

čl. e

Shromažd'ování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice o obsahu 120, nebo 240 litrů určenéke
shromažd'ování směsného komunálního odpadu,
b) jednorázové, typizované plastové pytle, které je možno zakoupit na obecním úřadu
1)

Ujezdec.

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

2)

Pravidelný svoz sběrných nádob s tříděným odpadem, nebo sběrných nádob se
směsným komunálním odpadem bude oprávněnou osobou zajišt'ováno v dohodnutých
svozových dnech.

3)

č1.1
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem,

3)

Siavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů,případně právnických, nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické,
nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uloženína řízené sk|ádky vlastními prostředky,

čl. a

Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnostitéto vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažd'ovat, třídit a předávat k využitía odstranění podle výše uvedeného systému.

1)

čl. s
závěreéná ustanovení
Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Újezdec
O nakládání s komunálním a stavebním odpadem v obci Újezdec, ze dne 1.1.2OO2.

1)

2)

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1. 6.2015
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