OBEC VLČ KOVÁ

OBEC Vlč ková
Zastupitelstvo obce Vlč ková
Obecně závazná vyhlá¹ ka obce Vlč ková č . U2a21

,

o §tanovení obecní ho sy§té mu odpadové ho hospodářství
Zastupitelstvo obce Vlč ková se na své m zasedání dne 7.10.2a?í usnesení m ó" 9I2O21l3a usneslo vydat na
základě § 59 odst, 4 zákona č . 541l2a20 Sb., o odpadech, ve znění pozděj¹ í ch předpisů (dále jen ,,zákon o

odpadech"),avsouladus§lOpí sm,d)a§84odst.2pí sm.h)

zákonač , 128í 2QaOSb.,oobcí ch(obecní

zří zení ),ve znění pozděj¹ í ch předpisů , tuto obecně závaznou vyhlá¹ ku (dále jen ,,vyhlá¹ ka"):

č l. t

ú vodní ustanovení

1)

Tato vyh|á¹ ka stanovuje obecní systé m odpadové ho hospodářství na ú zemí obce Vlč ková,

2)

Ka®dý je povinen odpad nebo moví tou věc, které předává do obecní ho systé mu, odkládat na mí sta
urČ ená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo
movitých věcí zákonern o odpadech a touto vyhlá¹ kou1.

3) V

okam¾ iku, kdy osoba zapojená do obecní ho systé mu odlo¾ í movitou věc nebo odpad, s výjimkou
výrobkŮ s ukonč enou ¾ ivotností , na mí stě obcí k tomuto ú č eluurč ené m,stává se obec vlastní kem té to
movité věci nebo odpadu2.

4)

Stanovi¹ tě sběrných nádob je mí sto, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umí sté ny za ú č elem
dal© Í honakládání se srněsným komunální m odpadem. Stanovi¹ tě sběmých nádob jsou individuální nebo
společ ná pro ví ce u¾ ivatelů ,

č l. z
Oddělené soustředbvání komunální ho odpadu
1) Osoby předávají cí komunální odpad na mí sta urč ená obcí jsou
slo¾ ky:

a) Biologické odpady,
b) Papí r,
c) Plasty vč etně PET lahví ,
cl) Nápojové kartony,
e) Sklo,
f) Kavy,
g) Nebezpeč né odpady,
h) Objemný odpad,
1

?

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

povinny odděleně soustřed'ovat následují cí

i)

j)

Jedlé oleje a tuky,
Textil

k) Směsný komunální adpad

2) Směsným komunální m odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanovené m vytří dění podle
odstavce 1 pí sm. a), b), c), d), e), f), g), h),

3)

i), j).

Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrů m nemů ¾ ebýt umí stěn do sběrných
nádob,

č l. s

Soustřed'ování papí ru, plastů , PET lahví , nápojových kartonů , skla, kovů , biologické ho
odpadu, jedlých oleiů a tuků , textilu

1) Papí r, plasty, PET lahve, nápojové kartony, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil,

se
soustřed'ují do zvlá¹ tní chsběrných nádob, kteqými jsou pytle, sběrné nádoby, kontejnery, velkoobjernové
kontejnery,

2)

Zvlá¹ tní sběrné nádoby jsou umí stěny na těchto stanovi¹ tí ch:

a)

stanovi¹ tě Vlč ková - kři¾ ovatka, odboč ka kpo¾ ární nádňi
Papir - nádoba 1100l- modrá
Plasty - nádoba 'l 100 l - ¾ lutá
§klo - polyethylenový kontejner KTS ,!,5 - zelený zvon

b)

stanovi¹ tě Vlč ková * parkovi¹ tě u po¾ ární nád¾ e
Biologický odpad - velkoobjemový kontejner ClTY-WDC - zelený
Kovové obaly - sklolaminátový kontejner GFA 300 - ¹ edý zvon

c)

stanovi¹ tě Vlč ková - u kři¾ ovatky před bývalým hasič ským skladi¹ těm
Papí r - nádoba 1 100 t - modrá
Plasty - nádoba 1 100 l - ¾ lulá
Sklo - polyethylenový kontejner KTS 1,5 l * zelený zvon

d)

stanovi¹ tě Vlč ková * u obecní ho ú řadu
Jedlé oleje a tuky - sběrná nádoba č erná 200
Papí r - nádoba 1 100 l - modrá
Plasty - nádoba 1100 l - ¾ lutá

l

e)

stanovi¹ tě Vlč ková - pod Vanč icí
Papir - nádoba 1100 l - modrá
Plasty - nádoba 1 100 l - ¾ lutá
Textil - bí lý uzaví ratelný kontejner
§klo - polyethylenový kontejner KTS 1,5 - zelený zvon
Kovové obaly - sklolaminátový kontejner GFB 3,5 - ¹ edý zvon
Biologický odpad - velkoobjemový kontejner CITY-WDC - zelený
Kovy - velkoobjemový kontejner CITY-WDC - ¹ edý

0

stanovi¹ tě Vlč ková - u dolní autobusové zastávky
Papí r - nádoba 1100 l - modrá
Plasty - nádoba 1100 l -¾ lutá
Sklo - polyethylenový kontejner KTS 1,5 l - zelený zvon

g)

stanovi¹ tě Vlč ková * chatová osada Pod Grů něm
Papí r - nádoba 1 100 l - modrá
Plasty - nádoby 1100 l -¾ lutá
Sklo - polyethylenový kontejner KTS 2,1 - zelený zvon
Kovové obaly - sklolaminátový kontejner GFB 3,5 - ¹ edý zvon

3)

,

Zvlá¹ tní sběrné nádoby jsou barevně odli¹ eny a označ eny pří slu¹ nými nápisy:

a) Biologické odpady, velkoobjemový
b) Papí r, barua modrá,

kantejner barva zelená,

c)

Plasty - barva ¾ lutá, PET lahve - pytle barva ¾ lutá,
d) Nápojové kartony-pytle barua aran¾ ová
e) Sklo, zvon barva zelená,
f) Kovy - velkoobjemavý kontejner barva ¹ edá, kovové obaly - zvan barva ¹ edá,
g) Jedlé oleje a tuky, barva č erná,
11) Textil, barva bí lá

4} Do zvlá¹ tní ch sběrných nádob je zakázáno

ukládat jiné slo¾ ky komunální ch odpadů , ne¾ pro které jsou

urč eny.

5) Zvlá¹ tní sběrné nádoby je povinnost

plnit tak, aby je bylo mo¾ no uzavří t a odpad z nich při manipulaci
nevypadával. Pokud to umo¾ ňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odlo¾ ení mdo sběrné
nádoby minimalizovat.

6) PET

láhve a nápojové kaňony se soustřed'ují do pytlů , které jsou zdarma k dispozici na obecní m ú řadě.
Pytle se svá¾ ejí dle harmonogramu svozu plastů pří mo od jednotlivých nemovitostí . Harmonogram svozu
je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekcizastupitelstvo.

č l. l
nebezpeč
ných
slo¾
ek komunální ho odpadu
Svoz
1) Svoz nebezpeč ných slo¾ ek komunální ho odpadu je

zaji¹ t'ován minimálně dvakrát roč ně jejich odebí rání m
na předem vyhlá¹ ených přechodných stanovi¹ tí chpří mo do zvlá¹ tní ch sběrných nádob k tomuto sběru
urč ených, lnformace o §vozu jsou zveřejňovány plakáty, mí stní m rozhlasem, na internetových stránkách
obce a v mí stní kabelové televizi.

2)

Soustřed'ování nebezpeč ných slo¾ ek komunální ho odpadu podlé há po¾ adavků mstanoveným v č l, 3 odst.

4a5.

č t, s
Svoz a §oustřed'ování objemné ho odpadu

1) Svoz objemné ho odpadu je zaji¹ ť ován dvakrát roč ně jeho odebí rání m na předem vyhlá¹ ených
přechodných stanovi¹ tí ch pří mo do zvlá¹ tní ch sběrných nádob k tomuto ú č eluurč ených, lnformace o
§vozu jsou zveřejňovány mí stní mrozhlasem, na internetových stránkách obce a v mí stní kabelové televizi.

2)

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrné m mí stě, které je umí stěno pod Vanč icí na p.č , 44813.

3)

Soustřed'ování objemné ho odpadu podlé há po¾ adavků mstanoveným v č l. 3 odst. 4 a 5.

č l. s

Soustřed'ování směsné ho komunální ho odpadu

1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro ú č elyté to vyhlá¹ ky se sběrnými nádobami
rozumějí
a) Popelnice
b) Kantejnery 1 1aO lv chatové oblasti- Pod Grů něm
c) Vetkoobjemové kontejnery ve sběrné m mí stě pod Vanč icí na p,č , 448/3
d) Odpadkové ko¹ e, které jsou umí stěny na veřejných prostranství ch v obci, slou¾ í cí pro odkládání
drabné ha směsné ho kamunální ho odpadu,

2)

Soustřeďování směsné ho komunální ho odpadu podlé há po¾ adavků mstanoveným v č l. 3 odst. 4 a 5.

o

č t.z

Nakládání s výrobky s ukonč enou ¾ ivotností v rámci slu¾ by pro výrobce
(zpětný odběr}
1)

Obec v rámci slu¾ by pro výrobce nakládá s těmito výr,obky s ukonč enou ¾ ivotností .
a) elektrozaří zení
b) baterie a akumulátory

2)

Výrobky s ukonč enou ¾ ivotností uvedené v odst. 1 lze předávat do č erných plastových nádob 200 l ve
vestibulu obecní ho ú řadu.

č t. a
závé reé náustanovení
1)

Nabytí m ú č innostité to vyhlá¹ ky se zru¹ uje obecně závazná vyhlá¹ ka obce Vlč ková č , 6120'|9 o stanovení
systé mu shroma¾ d'ování ,sběru, přepravy, tří dění , vyu¾ í vánía odstraňování komunální ch odpadů a
nakládání se stavební m odpadem na ú zemí obce V|č ková ze dne 5122019,

2) Tato vyhlá¹ ka nabývá ú č innostidnem 1"1.2022.

lng. Radek Zvanek
mí stostarosta

Vyvě¹ eno na ú řední desce obecní ho ú řadu dne: 8,1a.2a21
Sejmuto z ú řední desky obecní ho ú řadu dne. 31 .12"2a21

vlaclimí r zbranek
starosta

'

