O B E C V CH Y N I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Vchynice se na svém zasedání dne 24.10. 2007 usneslo vydat podle
§ 84 odst.2 písm. i) a § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

Část první
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) vznikajícího na
území obce Vchynice (dále jen „obec“). Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,
které produkují komunální odpad.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se stanovuje :
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním
předpise, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
2. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního
odpadu, které jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebezpečným
odpadem - např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební
chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky.
3. Využitelná složka komunálního odpadu pro účely systému nakládání
s komunálním odpadem v obci je:
a) sběrové sklo bílé a barevné
b) papír
c) plasty a nápojové kartony
4. Objemná složka komunálního odpadu je odpad, který nelze pro jeho rozměry
odkládat do sběrných nádob na směsný odpad, např. matrace, police, koberce.
5. Směsný odpad je ta část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech
složek uvedených v článku 2 odstavci 2, 3 a 4.

6. Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný společností
pověřenou sběrem nebezpečných odpadů, prováděný v pravidelných intervalech na
určených místech (označených zastávkách), prostřednictvím speciálního sběrného
vozidla.
7. Pravidelný mobilní sběr plastů a papíru v pytlích je sběr, zajištěný obecním
úřadem, popř. zajištěný společností pověřenou sběrem plastů a papíru v pytlích,
prováděný v pravidelných intervalech. Pytle jsou sváženy od objektů pracovníky
obecního úřadu, popř. společností pověřenou sběrem plastů a papíru v pytlích.
8. Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního
odpadu (popelnice nebo kontejner), která splňuje technické parametry podle
zvláštních předpisů která je ve vlastnictví svozové společnosti. Ve sběrné nádobě
jsou složky komunálního odpadu přechodně shromážděny do doby svozu
komunálního odpadu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner
s vnitřním objemem 7 m3, splňující ustanovení zvláštních předpisů, určený pro
odkládání objemného odpadu.
9. Objekt je bytový nebo rodinný dům, stavba určená k bydlení, kde je alespoň
jeden byt, nebo stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.
Část druhá
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se v obecním systému třídí na tyto složky:
a) sběrové sklo bílé a barevné
b) papír
c) plasty a nápojové kartony
d) objemná složka komunálního odpadu
e) nebezpečné složky komunálního odpadu
f) směsný komunální odpad
Článek 4
Místa určená k odkládání komunálního odpadu
Místa určená k odkládání komunálního odpadu jsou:
a) vnitřní prostory sběrných nádob, nebo kontejnerů, pro jednotlivé složky
komunálního odpadu. Do těchto nádob se ukládají roztříděné složky komunálního
odpadu:
- sběrové sklo bílé a barevné – do plastových kontejnerů o objemu 1100 litrů
s horním výsypem ve víku zelené barvy, seznam míst je uveden v příloze této
vyhlášky,
- papír – do plastových kontejnerů o objemu 1100 litrů s horním výsypem ve
víku modré barvy, seznam míst je uveden v příloze této vyhlášky,
- plasty a nápojové kartony - do plastových kontejnerů o objemu 1100 litrů
s horním výsypem ve víku žluté barvy, seznam míst je uveden v příloze této
vyhlášky,
- směsný komunální odpad – do nádob o objemu 110 litrů příslušných
k objektům,
- objemná složka komunálního odpadu – do velkoobjemových kontejnerů o
obsahu 7 m3. Velkoobjemový kontejner je průběžně umísťován v obci

b)

c)

d)
e)

Vchynice a jejích místních částech na různá místa podle potřeby,
velkoobjemový odpad lze do něj dát kdykoliv během dne. Termín a místo
umístění velkoobjemového kontejneru oznamuje obecní úřad způsobem
v místě obvyklým.
pytle žluté barvy na odkládání plastů a pytle modré barvy na odkládání papíru.
Občané odkládají pytle před objekty, odkud jsou sváženy pracovníky obecního
úřadu, popř. společností pověřenou sběrem plastů a papíru v pytlích. Termíny
mobilního sběru plastů a papíru v pytlích se oznamují prostřednictvím informačního
letáku distribuovaného do každé domácnosti a jiným způsobem v místě obvyklým
zejména místním rozhlasem.
sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na
označených zastávkách. Posádka svozového vozidla zde osobně přijímá k odvozu
nebezpečné složky komunálního odpadu. Termíny mobilního sběru a seznam
zastávek se oznamují prostřednictvím informačního letáku distribuovaného do každé
domácnosti a jiným způsobem v místě obvyklým zejména místním rozhlasem.
lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek komunálního odpadu (např. baterie, staré léky),
jiná místa (např. sběrné suroviny), pokud slouží ke sběru určitých složek
komunálního odpadu, nebo pro zpětný odběr některých výrobků a jsou výslovně
označena.
Článek 5
Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu k odstranění je prováděn podle stanoveného harmonogramu:
a) letní svoz, tj. květen až září …………………………………… 1 x za 14 dnů
b) zimní svoz, tj. říjen až duben ………………………………….. 1 za týden
Článek 6
Svoz plastů a papíru v pytlích
Svoz plastů a papíru v pytlích k odstranění je prováděn 1 x za měsíc.

Článek 7
Povinnost fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit dle článku 3 a odkládat na určená místa stanoveným způsobem
a v určených termínech dle článku 4,
b) ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu, odpovídající
označení sběrné nádoby dle článku 3 a 4.

Část třetí
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálními odpady a
systém nakládání se stavebními odpady ze dne 27. 12. 2001.

Článek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 15.listopadu 2007.

Karel Kučera v.r.

Ing. Jana Chládková v.r.

místostarosta

starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

1.listopadu 2007

Sejmuto z úřední desky dne:

30. 11.2007

Příloha k OZV č. 1/2007
Seznam míst s kontejnery pro sběrové sklo bílé a barevné
Místní část

Vchynice
Radostice
Celkem

Umístění

Náves, vedle OÚ

Počet

-

1
0
1

Umístění

Počet

Seznam míst s kontejnery pro papír
Místní část

Vchynice
Radostice
Celkem

Náves, vedle OÚ
Náves

1
1
2

Seznam míst s kontejnery pro plasty a nápojové kartony
Místní část

Vchynice
Vchynice
Radostice
Celkem

Umístění

Náves, vedle OÚ
V ulici u Smetanů
Náves

Počet

1
1
1
3

