Obecně závazná vyhIáška obce o stanovení systému shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem

OBEC KREJN|CE
Zastupitelstvo obce Krejnice

obecnězáví;l;Jj,"*
é.2l202o,

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územi

obce Krejnice

Zastupitelstvo obce Krejnice se na svém zasedání dne 11.1.2020 usnesením č. 1 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2zákona č. 18512001 Sb,, o odpadech a o změně něktených
dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst,2 písm, h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecné závaznou vyhlášku:

čl. t

úvodníustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyh|áška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna
územíobce Krejnice, včetně nakládáníse stavebním odpadem1.

čl. z
Třídění komunálního odpadu

1)

Komunální odpad se třídína složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečnéodpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Jedté oleje a tukf

2) Směsným

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

Ministerstva životníhoprostředí č. g3t2o16 Sb., o Katalogu odpadů.
é. 32112014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištěníodděleného
soustřed'ování složek komunálního odpadu
§ 2 odst. 7 povinnost od 1.1 .2020.
vyrrtášt<a

2' Vyrrtášt<a Ministerstva životního prostředí

-
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c1.3
romažd'ování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných
Plast - žlutékontejnery 3x
Kov - šedý kontejner 1x
Papír - modný kontejner 1x
Sklo - zelený kontejner 1x
;Biologický odpad - velkoobjemový kontejner 1x

nádob, kterýmijsou

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
- Plasty, sklo, kov, papír - sběrné místo za obecním úřadem
- Biologický odpad - Blace
- Velkoobjemový a nebezpečný odpad - za obecním úřadem 2x ročně
- Tuky - v pet lahvích budou odváženy společně s komunálním odpadem (přiložit
k popelnici)

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)

c)
d)

4)

Papír, modrá
Plasty, PET lahve, žlutá
Sklo, zelená
Kovy, šedá

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

čl. +
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišt'ován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

2) Shromažd'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst, 4.

čl. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob

objemného odpadu je zajišt'ován 2x ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účeluurčených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

2) Sběr a svoz
3)

Shromažd'ováníobjemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. s

Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se

shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
Popelnice

2)

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.
č1.1
Nak!ádání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demo|ióní odpad. Stavební odpad
odpadem komunálním.

2)

není

Stavební odpad lze použií,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odloženístavebního odpadu je možnéobjednat obecní kontejner,
přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

ktený bude

čl. a

závěreéná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.212015, 9.1 .2015

2)

Tato vyhláška nabývá účinnos_ti
dnem 1.1.2020.
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