Vyhláška č.

1/2015
OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VELICHOV
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŢDOVÁNÍ, SBERU, PREPRAVY,
TRÍDENÍ, VYUŢÍVÁNÍ A ODSTRANOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU
A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE

OBEC
VELICHOV

Účinnost
vyhlášky od:

17. dubna 2015

Usnesení č.:

58/03/15

Zastupitelstvo obce Velichov se na svém zasedání dne 25. března 2015 usnesením č. 58/03/15
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Velichov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v území obce trvalý pobyt,
pro osoby, které mají v území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, nebo další osoby, které se v
území obce zdržují.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
kovy,
biologické odpady rostlinného původu,
směsný komunální odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f).

1)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

1)
2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:

u obchodu Coop Jednota – papír, sklo, plast, včetně PET lahví;

u domu č.p.128 -129 – plast, včetně PET lahví, sklo, papír;

u kostela – plast, včetně PET lahví;

u Mateřské školy Velichov – papír, plast, včetně PET lahví;

u velkého panelového domu – plast, včetně PET lahví;

u autobusové zastávky „Za vodou“ – plast, včetně PET lahví, papír, sklo;

u mostu – papír, sklo, plast, včetně PET lahví.

3)




4)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
papír, barva modrá,
nápojové kartony, plasty, PET lahve barva žlutá,
bílé sklo, barva bílá,
barevné sklo, barva zelená
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány ve Velichovských
novinách.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně do zvláštních sběrných
nádob k tomuto účelu určených. Nádoby na odpad budou umístěny po dobu tří dnů na
určených stanovištích v části obce „Za vodou“, ve dvoře u hasičské zbrojnice a u
panelových domů. O době umístění budou občané informováni prostřednictvím
Velichovských novin.

2)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)
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3)

Objemný odpad lze také odevzdávat v rámci mobilního svozu nebezpečných složek
odpadu do k tomuto účelu určenému vozu.
Čl. 6
Sběr elektrozařízení

1)

2)

3)
4)

Elektrozařízení pocházející z domácností, lze ukládat do sběrných nádob umístěných ve
sběrném místě elektrozařízení, kterým je sklep v č. p. 2 ve Velichově, přístupný ze
dvora.
Na toto místo lze ukládat použitá elektrozařízení pocházející z domácností, za účelem
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení v souladu se zákonem. Sběrné místo je v
provozu dle domluvy na OÚ Velichov.
Drobné elektrozařízení včetně baterií lze ukládat do sběrného boxu umístěného
v předsíni obecního úřadu.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky lze ukládat do sběrného boxu
umístěného v chodbě obecního úřadu.
Čl. 7
Sběr kovů

1)
2)

3)
4)

Kovy jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
 u obchodu Coop Jednota
 u Mateřské školy Velichov
 u autobusové zastávky „Za vodou“
Zvláštní sběrné nádoby jsou šedivé barvy s červeným nápisem „kovový odpad“ na
bílém podkladu.
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny
Čl. 8
Shromažďování biologického odpadu rostlinného původu

1)
2)

Biologický odpad rostlinného původu se shromažďuje do sběrné nádoby s označením
„BIO odpad“.
Sběrné nádoby jsou umístěny u autobusové zastávky „Náves“ a na hřbitově.
Čl. 9
Shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
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umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů (nepodnikajících fyzických osob),
bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou dovezeny na náklady
nepodnikající fyzické osoby na řízenou skládku nebo do zařízení zajišťující jeho
recyklaci. Objednávky přijímá Obecní úřad Velichov. Tímto se nevylučuje možnost
zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř.
jiným způsobem, který není v rozporu s jinými právními předpisy.
Čl. 11
Úhrada za svoz, třídění a odstranění komunálního a biologického odpadu

.
Úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů vybírá
obec na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Velichov
č 2/2011, o nakládání s komunálním odpadem.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. dubna 2015.

Jan Škuthan
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:

Ing. Markéta Moravcová
starostka obce

1. dubna 2015
17. dubna 2015
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