obec Černotín
Zastupitelstvo obce černotín

obecně závazná vyhláška ě'112020
o stanovení systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání
a odstraňování komunálních odp1di nakládání se stavebním odpadem
" Cernotín
na územíobce
Zastupitelstvo obce ČernotínSe na svém 8. zasedání konaném dne 20.2.2020 usneslo vydat
na základě $ 17 odst. 2zákonač' 18512001 sb., o odpadech a o změně někteých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a vsouladu s $ 10
písm. d) a S 84 odst.2 písm. h) zákona ě' 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecnězávaznou vyhlášku:

čI. t
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaŽd'ování,
sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna
územi obce Černotínvčetně nakládáníse stavebním odpadem1.

čl. z
Tříděníkomunálního odpadu

1) Komunálníodpad se třÍdí na

sloŽky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
d) Sklo,
e) Textil

0

Kovy,

g) Nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
i) Směsný komunální odpad,
j) Jedlé oleje a tuky2

2) Směsným

komunálnÍm odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g),h) a j).

l

Vyhláška Ministerstva Životního prostředí č. 93t2o16 Sb'' o Katalogu odpadů.
č. 32112014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištěníodděleného
soustředbvání složek komunálního odpadu - $ 2 odst' 7 povinnost od 1.1. 2020.

2 Vyhláška Ministersfua Životního prostředí
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čl. g

ShromaŽd'ování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromaŽd'ován

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)

2)

kontejnery
kontejnery
kontejnery
kontejnery
kontejnery

se
se
se
se

do zvláštních sběrných nádob, kteými jsou

spodním výsypem
spodním výsypem
spodním výsypem
spodním výsypem

na bílésklo 1500 L
na barevné sklo 1500 L
na papír 1800 L
kovy

na textil

velkoobjemové kontejnery na bioodpad
velkoobjemové kontejnery na plast
velkoobjemový kontejner na kovy
velkoobjemový kontejner na papír

Zvláštní sběrné nádoby jsou umÍstěny na těchto stanovištích:
a) před obecním úřadem Černotínp.č. 36/1. kontejnery na sklo barevné a bílé,papír,
textil, kovové obaly
b) před bytovkou Černotínp.č.380 : papír' barevné sklo
c) u vjezdu do ZoD Černotínp.č,.:719t13:barevnésklo, bílésklo
d) dvorek za víceúčelovýmhřištěm Černotín:74t2
e) před Bad'urovým Hluzov p.č. 18 : papír, barevné sklo
u hasičskézbrojnice Hluzov p.č.180l2: papír, barevné sklo, bílésklo, kovové obaly,

0

textil

g) Ve skále Hluzov p.č.282l1:velkoobjemový kontejner na bioodpad, velkoobjemový
kontejner na plasty

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou

a)
b)

c)

d)
e)

0
4)

barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

Biologické odpady rostlinného původu, barva zelená
Papír, barva modrá
Plasty, PET lahve, nápojové kartony -barva Žluté plastové pytle, Žluté kontejnery do
nichŽ se ukládají plasty a nápojové kartony ve Žlutých pytlích
Sklo, barva bílá -bílésklo, zelená _ barevné sklo
Kovy, barva šedá
Jedlé oleje a tuky- barva zelená s oranŽovým víkem speciálně upraveným pro sběr
jedlých tuků a olejů v PET lahvích

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odpadů, neŽ
pro které jsou určeny.

5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře firmy Ekoltes Hranice
Zborovská 606, 753 01 Hranice

a's.,

čt. +
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně
mobilním svozem' kteý zajišťuje firma Ekoltes Hranice a.s. Zborovská 606, 753 01
Hranice, na předem vyhlášených přechodných stanovištích. lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřednídesce obecního úřadu, v místnímrozhlase.

2)

ShromaŽd'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá poŽadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
2

3)

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, kteý je umístěn ve firmě
Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606, 753 o1 Hranice.

čl. s

Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, kteý vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, kovy...).

2)

objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, kteý je umístěn ve firmě Ekoltes
Hranice a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice.

3)

ShromaŽd'ování objemného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. s
Shromažd'ování směsného komuná!ního odpadu

1) Směsný komunální odpad se

a)
b)

2)

shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
typizované sběrné nádoby-popelnice určené
shromaŽd'ování směsného
komunálního odpadu.
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouŽícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

ke

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou' Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelů.

ct.7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad lze pouŽít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem

čl.g

Závěreč,ná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení

MichalVacek

lng. Jiří
starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: l,5.t. tozo
Sejmuto z úřední desky

dne: t4 3
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