OBEC Krasonice

Obecn závazná vyhláška
. 2 / 2010
O SYSTÉMU SHROMAŽ OVÁNÍ, SB RU , P EPRAVY, T ÍD NÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
A STAVEBNÍCH ODPAD
Zastupitelstvo obce Krasonice se na svém zasedání dne 12.3.2010 usneslo vydat na základ ustanovení §
17 odst. 2 zák. . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zák. . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou
vyhlášku:
lánek 1
edm t a p sobnost obecn závazné vyhlášky.
1. Tato obecn závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanovuje systém shromaž ování, sb ru,
epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn nakládání se stavebním
odpadem (dále jen “systém”) vznikajících na katastrálním území obce Krasonice (dále jen “území
obce”).
2. Vyhláška se vztahuje na:
a) fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt a fyzické osoby, které se na území obce zdržují
a produkují odpad,
b) fyzické osoby vlastnící na území obce stavbu ur enou nebo sloužící k individuální rekreaci
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání, které produkují odpad za azený podle
katalogu odpad jako odpad podobný komunálnímu a mají uzav enu písemnou smlouvu s obcí o
využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
lánek 2
íd ní komunálního odpadu
1.

Komunální odpad (dále jen "odpad") se ídí na následující složky:
1.
íd ný odpad, které se dále t ídí na:
a)
b)
c)
d)

papír,
sklo iré a sklo barevné
plasty a nápojové kartony
kovy

2. Nebezpe né složky komunálního odpadu 1)
3. Objemný odpad – složka komunálního odpadu, která pro velké rozm ry nem že být odkládána do
sb rných nádob na sm sný komunální odpad – „popelnic“

4. Sm sný komunální odpad – po stanoveném vyt íd ní dle odst. 1 a), b), c), d)
5. Biologicky rozložitelný komunální odpad – evo, v tve, tráva
2.

Odložení odpadu se provádí:
a)
íd ný odpad (papír, sklo plasty) do speciálních sb rných nádob barevn odlišených a
ozna ených druhem odpadu a místech, jejichž umíst ní na stanovištích je uvedeno v p íloze této
vyhlášky;
b) Ostatní odpad v souladu s jednotlivými lánky této vyhlášky.
lánek 3
Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu

Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu 1) je zajiš ován:
a) 2x za ro
mobilním svozem prost ednictvím svozové firmy – místo a as bude vymezován
obcí.

b) Odevzdáním do sb ren a výkupen odpadu a jiných míst, pokud je v nich organizován sb r
ur itých nebezpe ných složek komunálního odpadu (nap . specializované provozovny, lékárny
apod.).
lánek 4
Sb r a svoz kov
Sb r kov je zajiš ován mobilním zp sobem jeho odebíráním na p edem vyhlášených p echodných
stanovištích p ímo do zvláštních sb rných nádob k tomuto ú elu ur ených. Informace o sb ru jsou
zve ej ovány na ú ední desce obecního ú adu a v místním rozhlase.
lánek 5
Sb r a svoz objemného odpadu
Sb r a svoz objemného odpadu je zajiš ován mobilním zp sobem jeho odebíráním na p edem
vyhlášených p echodných stanovištích p ímo do zvláštních sb rných nádob k tomuto ú elu ur ených.
Informace o sb ru jsou zve ej ovány na ú ední desce obecního ú adu a v místním rozhlase.
lánek 6
Shromaž ování sm sného komunálního odpadu
1.
2.
3.

Sm sný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vyt íd ní dle l. 2 odst. 1 této
vyhlášky.
Stanovišt sb rných nádob pro sm sný komunální odpad je místo, kde jsou sb rné nádoby trvale
nebo p echodn umíst ny za ú elem odstran ní sm sného odpadu oprávn nou osobou.
Pro shromaž ování a odkládání sm sného komunálního odpadu jsou:
a) Typizované sb rné nádoby na sm sný komunální odpad po vyt íd ní (popelnice), slu itelné se
svozovou technikou p íslušné svozové firmy.
Osoby stanovené v l. 1 odst. 2 této vyhlášky jsou povinny zajistit si pro shromaž ování tohoto
odpadu dostate ný po et sb rných nádob.
b) Odpadkové koše, které jsou umíst ny na ve ejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného sm sného odpadu.
c) Skládka Borek u Da ic.
d) Ukládání sm sného komunálního odpadu ze samot .p. 55, 68 a 70 se provádí do popelnic
umíst ných p ed objektem .p. 151, Krasonice.
lánek 7
Biologicky rozložitelný komunální odpad

1.

Likvidace biologicky rozložitelného odpadu zajiš ují na vlastní náklady jednotlivé osoby.

2.

Odpad vzniklý p i údržb hrobových míst a p i udržování istoty a po ádku na h bitov se ukládá do
vyhrazeného místa u h bitova.
lánek 8
Realizace svozu jednotlivých složek komunálního odpadu

Svoz odpad v obci je realizován v souladu s následujícím harmonogramem:
a) Perioda svozu sb rných nádob sm sného komunálního odpadu je na celém území obce:
• v letním období 1x za trnáct dní
• v zimním období 1x za týden
b)
istavení kontejner pro mobilní svoz bude zajiš ováno v p edem stanovený den, který bude
oznámen na ú ední desce a vyhlášen místním rozhlasem;
c)
ípadné výjimky ze stanoveného harmonogramu budou vždy zve ejn ny na ú ední desce a
vyhlášeny místním rozhlasem.
lánek 9
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je stavební a demoli ní odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2.
3.
4.
5.

Stavební odpad se ukládá do rozm rov vhodných kontejner .
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat u obecního ú adu svoz.
Odvoz a likvidace stavebního odpadu je na náklady jednotlivých osob.
Stavební odpad je možno ukládat, po dohod se správcem skládky, na skládku Borek u Da ic.
lánek 10
Sankce

Porušení této obecn závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních p edpis
správní delikt nebo trestný in.

2),

pokud nep jde o jiný

lánek 11
innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Josef Jahoda
místostarosta

Ing. Pavel Veselý
starosta

1. Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu
odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad )
2. nap . zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení) ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích ve zn ní pozd jších
edpis ; zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dalších zákon ve zn ní pozd jších p edpis ;

Vyv šeno na ú ední desce dne: 14.3.2010
ato z ú ední desky dne:

29.3.2010

P íloha
k Obecn závazné vyhlášce . 2/2010

Stanovišt sb rných nádob pro t íd ný komunální odpad
v obci Krasonice
PAPÍR
modré kontejnery
SKLO BÍLÉ
bílé kontejnery
SKLO BAREVNÉ
zelené kontejnery
PLASTY
NÁPOJOVÉ KARTONY
žluté kontejnery

u prodejny smíšeného zboží Jednota
u obecního ú adu
u dolní požární nádrže
u prodejny smíšeného zboží Jednota
u obecního ú adu
u dolní požární nádrže
u prodejny smíšeného zboží Jednota
u obecního ú adu
u dolní požární nádrže
u prodejny smíšeného zboží Jednota
u obecního ú adu
u dolní požární nádrže

Použití kontejner pro t íd ný komunální odpad

•
•
•
•
•
•
•
•

noviny
asopisy
knihy, brožury, sešity
rozložené papírové krabice
isté papírové obaly a sá ky
karton
reklamní letáky
kancelá ský papír

Nikdy nedáváme:
• použité papírové kapesní ky,
ubrousky
• uhlový papír (kopírovací)
• voskový papír
• mastný papír

PLAST
Ukládá se:

SKLO
Ukládá se:

PAPÍR
Ukládá se:

• láhve od nápoj bez
kovových i plastových
uzáv
• sklo barevné
• velké sklen né st epy
• tabulové sklo
•
•
•
•
•
•

Nikdy nedáváme:
zrcadla
drát né sklo
keramika
žárovky, zá ivky, výbojky
televizní obrazovky
automobilová skla

• plastové obaly
• igelitové tašky a sá ky
• PET láhve – sešlápnuté
s ví ky
• kelímky od jogurt a jiných
potravin
• PEHD obaly, plastové obaly
od šampon , mýdel, mycích,
istících a pracích prost edk
• nápojové kartony od mléka,
džus , vína apod.
•
•
•
•
•

Nikdy nedáváme:
guma, pneumatiky
molitan, kabely
podlahové krytiny, lina PVC
textil z um lých vláken
nádoby od lé iv

