oBEC žnLENIcE
Obecně závazná vyhláška č.1l201r5o
kterou se stanoví systém shromažďování, sběrun přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů na územíobceŽelenice
Zasfupitelstvo obce Zelenice se na svém zasedání konaném dne 2. 3. 20]5 usneslo vydat
nazákladě § 17 odst. 2 zákona č. ]85/200] Sb., o odpadech a o změně některých aajsicn
zákonťl, ve znění pozdějších předpisti (dále jen ,,zákon o odpadech"), apodle § I0 písm, d) a
§ 84 odst, 2 písm, h) zákona č. ]28/2000 Sb,, o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších
předpisfl, ttlto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):
ČHnet< t

Předmět a působnost vyhlášky

l) VyhláŠka stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni
a odstraňování komunálního odpadu vznlkajíciho naizemi obce Želenice zavedený obcí

Želenice (dále jen ,,systém nakládáni s komunálním odpadem").
2) Systém nakládáni s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikajici ýzické osoby,
kterym vznlká naúzemi obce Želenice (dále jen ,,obec"; t o*unamí odpad a současně pio
pŮvodce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základé smlouvy
s obcí využivaji systém nakládáni s komunálním odpadem zavedený obcí, (dále jen
,,osoby").

čhnek 2

Základní pojmy
1)

Odpad jekaždá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
zbavit.

2)

se

jí

Komunální odpad je veškerý odpad vznikajicí na izemi města při činnosti fyzických
osob, ktery je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadůl), s výjimkou odpadů

vznikajícíchu právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
3)

Biologicky rozloŽitelným odpadem se pro účelytéto vyhlášky rozumí materiál
rostlinného pŮvodu, zejména z domácností, údržbyzahrad a jiných ploch pokrytých

vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
4) Nebezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona
o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazťlicí jednu nebo více nebezpečných

vlastností uvedených v přiloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev
a rozpouŠtědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové

oleje, léky, znečištěnéobaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.
5) Objemný 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.).
6) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, lďer6 zůstává po vytřídění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až g) této vyhlášky.
l)

whláška Ministerstva životníhoprosťedí č. 38l/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů.a států pro účelyvjvozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při

udělování souhlasu k vjvozu, dovozu a1oianzitll odpadů (IQtalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Clánek 3
Systém tříděníkomunálního odpadu
Komunální odpad se v obci třídí na tyto složky:
a) sklo;
b) plasty;
c) papír;
d) kovy;
e) biologicky rozložitelný odpad;
0 objernný odpad;
g) nebezpečný odpad,
h) směsný komunální odpad.

čHnek 4
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
a) skJo - do zvláštní sběrné nádoby (zvon zelené barvy) umístěnéna stanovištích

v Zelenicich,,U kostela", v Liběšicích,,před Truhlářství m Zdeněk Kup" ;
do zvláštní sběrné nádoby (výklopný kontejner o objemu 1100 litru žluté
barvy) umístěnéna stanovištích v Želenicich ,,U kostela" a ,,Na Štěrkovně",
v Liběšicích,,před Truhlářství m Zdeněk Kup";
papír - do zvláštní sběrné nádoby (výklopný kontejner o objemu 1100 litru modré
barvy) umístěné v Želenicich na stanovišti ,,U kostelď' a,,Na Šiěrkovně", v Liběšicích
,,před Truhlářstvím Zdeněk Krp";
kovy - do zvláštnísběrné nádoby s nápisem ,,KOVY" umístěné na stanovišti
,,U obecního úřadu ve dvoře",2)
biologicky rozložitelný odpad do velkoobjemového kovového kontejneru
s nápisem ,,BIOODPAD" umístěného v období od 1. dubna do 31 .řijna kalendářního
roku na stanoviŠti v Želenicich ,,U stadionu", v Liběšicích,,Před fotbaiovým hřištěm";
objemný odpad - dvakrát ročně během mobi"lního svozu píedávánim na svozové
vozidlo odebírajícítuto složku komunálního odpadu během zastaveni,,dům od domu"
v Želenicich i Liběšicích; o termínu informuje Óbecní úřad obce na své úřednídesce,
na vratech u obchodu, na nástěnce v Liběšicích, roznáškou letáků do schránek
a informativní SMS,
nebezpeČný odpad - dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové
vozidlo odebírajícítuto složku komunálního odpadu během zastaveni na stanovišti
v Želenicich ,,fJ Obecního úřadu", v Liběšicích,,před Truhlárnou Zdeněk Kup";
o termínu informuje Obecní úřad obce na své úřednídesce, na vratech u obchodu,
na nástěnce v Liběšicích, roznáškou letáků do schránek a inťormativníSMS;
směsný komunální odpad 1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušnénemovitosti (kovové
nebo plastové popelnice o objemu 105, 120 nebo 24O litru);
2. do zvláštních bílých igelitových pytlů s potiskem sběrové firmy (vydávaných za
úplatu3) Obecním úřadem obÓ, které sloužíjako mirnořádný náhradni
shromažďovací prostředek k typizovaným sběrným nádobám, a které jsou po
naplnění umísťovány k odvozu k výše uvedeným typizovaným sběrným nádobám;

b) plasty -

c)
d)
e)

0

g)

h)

2)

nádoba je přístupná nejméně jedenkrát v tYdnu
')dle 5 17 odst. 6 zťkonao odpadech se uzavíní písemná smlouva s uvedením ceny

3, do

odpadkových košŮ rozmístěných na veřejném prostranství u autobusových
zastávek, pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném

prostranství.

2) Dalšímimísty, mimo

systém nakládáni s komunálním odpadem zabezpečenÝ městem, kde
lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:
a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich
organizován sběr urČitých složek odpadu, kteqý by se jinak stal odpadem komunálním
(např. baterie, prošléa nespotřebované léky, rtuťovéteploměry, PET lahve),
b) jiná místa, pokud sloužíke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly
odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů
organizujicích sběr odpadu apod.

Clánek 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 komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovidaji označeni sběrné nádoby
dle článku 4 odst. 1 vyhlášky.
2) K zajištěníbezproblémovéhochodu systému nakládáni s komunálním odpadem, zejména
za ÚČelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo
udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, abyje bylo
možno uzavřit a odpad znichpři manipulaci nevypadával.
1)

Clánek 6
zrušovací ustanovení
ZruŠuje se obecně závazná vyhláška ě. 112006, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využiváni a odstraňování komunálních odpadů včetně systému
nakládáni se stavebním odpadem, ze dne 16. l 2006

Clánek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavéhoobecného zájmu dnem vyhlášení

/^q
Ing. Alena Šašková
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