OBEC VCHYNICE
ZASTUPITELSTVO OBCE VCHYNICE
Obecně závazná vyhláška č.2l20I9,
]kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběruo přepravy, tříděnío
využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupiíelsívoobce Vchynice se na svém zasedání konaném dne I3.12.2()19 usneslo

usnesením č.5/2019 bod č.7 vydat na základě § l7 odst. 2 zákona č. l85/2001 Sb,, o odpadech
a o změně některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o
84 odst. 2 písm. h) zákona č, I28/2000 Sb., cl rlbcích
odpadech"), apoclle § I0 písm. d)
"§ předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále .ien
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
,,vyhláška"):

čhnek 1

Předmět a působnost lyhlášky

1) Vyhiáška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
vzníkajícíhonaúzemi obce Vchynice zavedený obcí
jen,,systém
nakládání s komunálním odpadem").
Vchynice (dále
Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikajici ýzické osoby,
kterým vznlkánaúzemíobce Vchynice (dále jen,,obec") komunálrrí odpad a současně pro
původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteř,í nazákladě smlouvy
s obcí využívqisystém nakládáni s komunálním odpadem zavedený obcí (dále ien
,,osoby").
a odstraňování komunálního odpadu

2)

článek 2

Zák|adni pojmy

1) Odpad
zbavit.

1ekaždá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se

jí

2) Korrrunální odpad je veškeý odpad vznikajici na územíobce při činnosti ýzických
osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadťrl), s výjimkou odpadů
vznikajícíchu právnických osob nebo íyzických osob oprávněných k podnikání.

3) Bio}ogicky rozložitelným odpadem se rozumí pro ťrčelytéto vyhlášky materiál

rostlinného původu, zejména z domácností, údržbyzahrad a jiných ploch pokrytých
vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina) s výjimkou jedlých olejů
a tuků.

4) Nehezpečný odpad jsou

všechrry složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona
o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze přímo použitelnéhopředpisu Evropské unie
o nebezpečných vlastnostech odpadů2) - např. výbušné,lrořlavé, toxické, karcinogenní,
dráždivé, žiravé).

l)vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93l20l6 Sb., o Katalogu odpadů
naťizení kornise (EU) č. 135-112014 ze dne 18. prosirrce 2014, kterýnl se nahrazuje příloha III směrrrice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušeníněkterých srněrnic

2)

5) Objernný
6)
7)

odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý
nábytek, koberce, matrace apod.).
Srněsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) ažh) této vylrlášky.
Ohje}<t je bytový nebo rodinný dům, stavba určená k bydlení, kde ie alespoň jeden byt,
nebo stavba určená nebo sloužícík individuální rekreaci,

čHnet 3

Systém třídění komunálního odpadu
I{omunální odpad se v systému nakládárrí s kornunálrrím odpadem třídína tyto složky:
a) sklo;
b) plasty a nápojové karlony;3)
c) papír;
d) kovy;
e) biologicky rozložitelný odpad;
9 jedlé oleje a tuky;
g) nebezpečný odpad;
h) objemrrý odpad;
i) směsný komunální odpad.

článet 4

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu

a)

b)

c)

d)
3)

a)

se odkládají:
(plastový kontejner o objemu 1100 litrů s víkem
do
zvláštních
sběrných
nádob
zelené barvy) umístěných na stanovištích uvedených v příloze této vyhlášky;
plasťy a nápojové kartony 1. do zvláštních sběrných nádob (plastový kontejner o objemu 1100 litrů svíkem
žIutébarvy)umístěných na stanovištích uvedených v pŤiloze této vyhlášky,
2. do zvláštních sběrných pytlů žhíébarvyvydávaných Obecním úřadem obce, které
se po naplnění odkládají nejdříve v den předcházející pravidelnému dni odvozu
pytlůa)před objekty;

sklo

papír 1, do zvláštních sběrných nádob (plastový kontejner o objemu 1100 litrů svíkem
modré barvy) umístěných na stanovištích uvedených v příloze této vyhlášky,
2, do zvláštních sběrných pytlů modré barvy vydávaných Obecním úr'adem obce,
které se po naplnění odkládají nejdříve den předcházející pravidelnému dni odvozu
pytlůs)před objekty;
kovy - do zvláštrrí sběrné nádoby s nápisem ,,KOVY" umístěrré ve vstupním prostoru
budovy Obecního úřadu obce6);

obec ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životníhoprostř,edí č.321l20l4 Sb., o rozsahu a zpťrsobu
zajištění odděleného soustřed'ování složek komunálních odpadů zajistila, že s olrledern na systém dalšího
rra}<ládání s touto složkou konrunálního odpadu nedochází soustřeďováním plastů a nápojových kartonů
dojedné nádoby ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tírn, pokud by tyto odpady byly
soustřeďovány sarnostatně
probíhá jedenkrát za rněsíc, zpravidla první středu v měsíci; o termínu informqje Obecní úřad v dostatečném
př,edstihu

5)probíhá jedenkrát za měsíc, zpravidla první středu v rněsíci; o tertnínu inforrnuje Obecní úř,ad v dostatečrrém
předstihu

e) biologicky rozložitelný odpad do zvláštnísběrné nádoby

(velkoobjemový

7);

kontejner o objemu 7 m3) urnistěné v areálu mateřské školy
0
- do zvláštních sběrných nádob (plastový nádoba o objernu 240
litrů hnědé barr,y) umístěných na stanovištích uvedených v příloze této vyhlášky;
g) objemný odpad - do zvláštní sběrné nádoby (velkoobjemový kontejner o objernu 7
m3) umísťovanéběhem kalendářního roku střídavě v areálu mateřské školy a na návsi
v místníčásti Radostice8);
h) nebezpečný odpad - během mobilního svozu (dvakrát ročně) předáváním na svozové
vozidlo (popř. do rukou obsluhy takového svozového vozidla) odebírajícítuto složku
komunálnílro odpadu na předem vyhlášených zastávkách svozovélro vozid\a;'
o konkrétníchzastávkách a termínu mobilního svozll irrformuje Obecní úřad obce
na úřednídesce, na internetových stránkách obce, obecním rozhlasem a roznáškott
letáků do sclrránek;
i) srrrěsný komunální odpad 1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušnému objektu (popelnice
o objemu 110 litrů);
2. do odpadkoqých košůrozmístěných na veřejrrém prostranství - pouze drobn;ý
směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.
Dalšímimísty, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený obcí, kde lze
odkládat složky odpadu (nebo věci), které by se jinak staly odpadem komunálním (nebo
se nestaiy odpadem vůbec), jsou např. lékárny, specializovarré obchody, výkupny sutovitt,
kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu, místa zpětrrého odběru apod.

jedlé oleje a tuky

2)

čHnek 5

povinnosti osob
Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená
k odkládání jednotlivých složek komtrnálního odpadu dle člárrku 4 odst. 1 vyhlášky,
b) rrkládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označenísběrné nádoby
dle článku 4 odst. l vyhlášky.
2) K zajištěníbezproblémovéhochodu systému nakládání s komurrálním odpadem, zejména
za učelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování rrebo
udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo
možno uzavíit a odpad znich při manipulaci nevypadával.
1)

čUnek 6

zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2l20I7, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadťt, ze clne 22,9.2017.

tnožnost odkládání je zajištěna nejméně jedenkrát v týdnu (vždy v době čirrnosti Obecního úřadu)
možnost odkládání je zajištěna nepřetržitě
8)možnost odkládání je zajištěna při přistavení kontejneru nepřetr,žitě

6)
7)

čHnek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem I.
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Ing. Ota Baudler
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

16.12.2019

Sejmuto zúŤedni desky dne:

06.01,.2020

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 212019, kterou se stanoví systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů
Přehled stanovišť zvláštních sběrných nádob na sklo. plasty a nápojové kartony a papír podle
č1. 4 odst. 1 písm. a). b). c) a fl whláškv:

část obce
Vchynice

Popis stanoviště
náves vedle budovy

Sklo

Plasty a
nápojové
kartony

Papír

Jedlé
oleje a
tuky

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ano

obecního úřadu

Vchynice
Radostice

v ulici u smetanů
naves

