Obec Zá

í
OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ZÁ Í
.1/2007

o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zá í
Zastupitelstvo obce Zá í se na svém zasedání dne 13.12.2007 usnesením . 03/07/07
usneslo vydat na základ § 17 odst. 2 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecn
závaznou vyhlášku :
l. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecn závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad vznikajících na území
obce Zá í, v etn nakládání se stavebním odpadem.
l. 2
T íd ní komunálního odpadu
Komunální odpad se d lí na :
a)

íd ný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo bílé a barevné, plasty v etn
PET lahví a kovový odpad,
b) objemný odpad, kterým je nábytek, koberce, matrace, ko árky apod.,
c) nebezpe ný odpad, kterým jsou vy azené léky, chemikálie, zá ivky, baterie
a mono lánky, elektronika, zbytky barev a edidel, obaly od chemikálií apod.,
d) sm sný odpad, kterým je komunální odpad po vyt íd ní objemného, nebezpe ného
a sm sného odpadu.
l. 3
Shromaž ování t íd ného odpadu
1) íd ný odpad je shromaž ován do zvláštních sb rných nádob.
2) Zvláštní sb rné nádoby jsou umíst ny u parku na Hrázi, u parku na návsi, u obecní
garáže za kulturním domem, na Plu isku.

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Zvláštní sb rné nádoby jsou barevn odlišeny a ozna eny p íslušnými nápisy :
papír a nápojové kartony-barva tmav modrá
sklo bílé-barva bílá
sklo barevné-barva zelená
plasty-barva žlutá
plechovky-barva sv tle modrá

PET láhve se sbírají formou pytlového sb ru.
Sb r a svoz ostatního kovového odpadu probíhá dvakrát ro
formou hromadného sb ru.
Informace o tomto sb ru jsou zve ej ovány na ú ední desce obecního ú adu, v místním
rozhlase.
l. 4
Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu
Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu je zajiš ován dvakrát ro
jejich
odebíráním do zvláštních sb rných nádob k tomuto sb ru ur ených p ed obecním ú adem.
Informace o sb ru jsou zve ej ovány na ú ední desce obecního ú adu, výlepových plochách,
v místním rozhlase.
l. 5
Sb r a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozm m nem že být
umíst n do sb rných nádob.
2) Sb r a svoz objemného odpadu je zajiš ován dvakrát ro
jeho odebíráním do
zvláštních sb rných nádob k tomuto ú elu ur ených u parku na Hrázi a p ed obecním
adem.
l. 6
Shromaž ování sm sného odpadu
1) Sm sný odpad se shromaž uje do sb rných nádob. Pro ú ely této vyhlášky sb rnými
nádobami jsou :
a) typizované sb rné nádoby-popelnice-110 litr
b) odpadkové koše, které jsou umíst ny na ve ejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného sm sného odpadu.
2) Stanovišt sb rných nádob je místo, kde jsou sb rné nádoby trvale nebo p echodn
umíst ny za ú elem odstran ní sm sného odpadu oprávn nou osobou. Stanovišt
sb rných nádob jsou individuální nebo spole ná pro více uživatel .

l. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoli ní odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, p edat i zlikvidovat zákonem stanoveným zp sobem.
3) Likvidaci stavebního odpadu zajiš uje p vodce odpadu na vlastní náklady.
l. 8
Záv re ná ustanovení
1) Nabytím ú innosti této vyhlášky se zrušuje Obecn závazná vyhláška obce Zá í
.1/2001, o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad a systému nakládání se stavebním odpadem.
2)Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1.1.2008.

…………………………………………
Anton Šuška-místostarosta

Vyv šeno na ú ední desce obecního ú adu dne : 14.12.2007
Sejmuto z ú ední desky obecního ú adu dne : 31.12.2007

……………………………………….
Václav Karhánek-starosta

