
oBEC Záměl

obecně záVazná Vyhláška
obce záměl
č' 2l2011'

o stanoveni systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třídění, Využíváni
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebnim odpadem na územi

obce záměl

Zastupitelstvo obce Zámě se na svém zasedání dne 21' 1 1' 2011 usnesenírn č J 3 usnes o
Vydat na základě s 17 odst 2 zákona č'185/20a1 sb' o odpadech a o zrněně někieÚch
dalších zákonů, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,'zákon o odpadech.)' a V souladu s s
10 písm' d) a s 84 odst. 2 písm' h) zákona č'128l200a sb'' o obcích (obecní zrízení), Ve
znění pozdějších předpjsů' (dále jen 

'zákon o obcích')' tuto obecně záVaznou Vyhlášku:

ct.'t
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná Vyhláška (dále jen 
'Vyhláška') stanovuje systém shromažd'ování'

sběru' přepravy' třídění' VyužiVání a odstraňoVání komunálních odpadů VznikajÍcích na
území obce Záměl, VČetně nakládání se stavebním odpadem1)'

Čl.2
Třídění komunálniho odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad' kterým je papír'nápojoVé kartony, sklo' plast, Včetně PET lahVl,
b) ob]emný odpad'
c) nebezpečné složky komunálního odpadu'
d) směsný odpad

2) směsný odpad je zby ý komunální odpad po stanoveném Vytříděni dle
odst 1 písm a)' b)' c)'

Čl.3
s h romažd'ování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob do doby jeho svozu'
jedná se o typizovanou nádobu (tzv popelnic] nebo kontejner), která sp|ňuje technické
parametry podle zvláštních předpjsu' sběrnou nádobou je lovněž VelkoobjemoVý kontejner,
určený pro odkládáníobjemného odpadu '

2] ZVlášt1í sbě.1é rádoby jsou Jmlsteny

' 

] vyh tasku e ':8 l iz00 l s b ', kterou se ýanov j Katalog odpadů' Sezn anr nebezpečných odpadů a sczl laÍly
odpadů a států pro účcI}' vývozu. dovo7u a t.anzitu odpadů a pos1up přj udě]oÝá.i souh]asu k vývozu,
.lovozu a tranzilu odpadů (Katabg odpadů)



stanoviŠtč Tříclění
plastů

Počet
nádoh

lrlúenl
barevného

Počet
nádob

Třiděni
bí]ého

Počet
nádob

'l'řídfuí
papíru

Počet
nádob

l\4inimarket 1.1 2ks 2,5 lks 2.5 nť 1ks 1.1 m' 1ks

I] Daleckých 1.1 2 ks 2,5 lks 2.5 nr' lks l,l m' 1ks

Na Dolničkách 1,1 2ks 1.5 m' 1ks 2.5 m' 1ks 1,1 m' 1ks

tI Skučku llm' 2ks l,5m' 1ks 2,i m' 1ks 1,1 m' 1ks

tI KříŽku llnr' 2ks 2,i m' 1ks 2,5 nr' Lks l.l nr' 1ks

COV II J,1 nr' 2ks 1.5 rn' 1ks 2,5 rn' lks llm' 1ks
U čp ]56 Hlaýáčck 1,1 nr' 2ks 2,i nr' 1ks 2,5 rr' 1ks 1.1 m' iks

3) ZVláštní sběmé nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Modrá _ papír sběr
b) Žlutá'nápojové kartony' plasty' PET lahve
c) zelená _ barevné sklo
d) bílá - bíé sklo

čt. q
sběř a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

sběr a svoz nebezpeóných sloŽek komunálního odpadů') je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem Vyhlášených přechodných stanoVištích přírí]o do zV áštních sběrných
nádob k tomuto sběru Určených' lnformace o sběru jsou zveřejňovány např' na úřední descé
obecního úřadu, Výlepových plochách, V místním rozhlase (stanoviště a termíny budou VŽdy
14 dnÍ předem oznámeny obvyk ým způsobem)'

Čl.5
sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, kteÚ Vzhledern ke svýrn rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábtnek ' . )'

2)

3)

sběl a svoz objerrrného odpadu je zajišt'ován dvakrá1 ročně jeho odebíránim na
předem Vyh ášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto Úče u určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány např na úřední desce
obecního úřadu výlépových plochách, v místnÍm rozhlase (stanovlště a termíny budou
Vždy 14 dní předem oznámeny obvyk]ým způsobern)

sběr papíru zajišťuje škoa a sbor dobrovolných hasičů' Sběr železa zajiši'uje sbor
dobrovolných hasičů'

) Vyh áška č 381/2oo1 sb 
' 
kieÍou se sianovl Katalog odpadů seznam nebezpečných odpadů a seznatrry

odpadů a siátů pro Účely Vývozu' dovozu a iranzitu odpadŮ a poslup př L]dě ováni souhlasu k Vývozu dovozu a
tranzlu odpadů (Kala og odpadů)



č|.6
shromažd'ování směsného odpadu

1) směsný odpad se shromažd'uje do sběrných nádob' Pro účely této VyhláŠky sběrnými
nádoba..ijsou

a) typizované sběrné nádoby např' popeln ce, které si zajjšt'ují obyvatelé saml určené ke
shromaŽd'ování směsného komuná ního odpadu

b) odpadkové koše' které jsou umístěny na Veřejných prostranstvích v obci' s ouŽící pro
odk ádání drobného směsného komuná ního odpadu

2) Stanoviště sběmých nádobje misto, kdejsou sběmé nádoby trvale nebo přechodně
unistěny Za účelem odstraněni směsného odpadu oprávněnou osobou' stanoviště
sběmých nádobjsou individuální nebo spo]ečná pro více uŽivateiů.

3) Sběr, sr'oz a zneškodnění smčsoého kon'trnálního odpadu od pop1atníků na území obce
zajišťuje obec Zán1ěl prosliedníctvim oplávněné osoby 2x měsíčně dIe stanoveného
harmonogramu, který bude zveřejněn obvyk1ým způsobenr.

4) Sbér' svoz' shromažd'ování a dočasné skladování výříděných látkol'ých složck z
komur'rálniho odpadu zajištxje opúvněná osoba.

čt. z
Nakládání se stavebním odpadem

1) stavební odpad je stavební a demo|iční odpad' stavební odpad není odpadern
komuná|ním.

2) stavební odpad ze použít' předat či zllkvldovat zákonem stanoveným způsobem.

čl.8
systém nakládáni s komunálním odpadem

Fyzické osoby (občané) jsou povinny ode dne účinnosti této Vyhlášky komunální odpad
shromaŽd'ovat' třídit a předáVat k VyuŽití a zneškodněníjen na místech k lor.u určených a V

sou]adu s touto Vyhláškou.

FVzické osobV jsou dá e povinnv]
a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému nakládání s kornunálním odpadern
b) Vytříděné složky konrunálního odpadu (sklo, plasty) odk|ádat do označených sběrných
nádob
c) odděleně shromaŽd'ovat' třÍdit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je k
dalšímu VyuŽití nebo zneškodnění pouze v určenoL.] dobu na obcí určená místa
d) odpad ze zahrad'bioodpad lze ukládat majiteIi nemovitostÍ ]nd]Viduálně kompostováním
na vlastním pozemku popřípadě do Vlastních nádob k tomu určených korrpostéíů.

Čl.9
systém nakIádání 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 systé..u pro nak ádání s komunálním odpadenr'

čl.,l0
sankcé



Porušení povinností stanovených touto Vyhláškou bude postihováno podle zákona č'
200/1990 sb' o přestupcÍch, veznění pozdějších předpisů a zákona č"l28l2000 sb oobcích

(obecní zříŽení).

Čl. í1
Kontrolní činnost

Dodržování Vyh ášky kontrolují: PoVěření pracovníci obecního Úřadu V Záměli'

čl.12
záVěřečná ustanovení

Nabytím účinnosti této Vyh ášky se zrušuje obecně záVazná Vyh]áška obce é 4 l2a1a o
stanovení systému shromažd'ování, sběru' přepravy, třídění' VyužíVání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úZemí obce záměl, ze
dne 10.12.2010

í) Tato Vyh]áška nab\'Vá účinnosti dnem1'1'2012
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