OBEC MALÝ BERANOV
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Malý Beranov

Zastupitelstvo obce Malý Beranov se na svém zasedání dne 22. prosince 2014 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 Malý Beranov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) biologicky rozložitelný odpad,
e) kovový odpad,
f) směsný odpad.
(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1, písm. a),
b), c), d) a e) tohoto článku.

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
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)

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci, tak jak je uvedeno v tabulce. Přesné místo
příslušných kontejnerů je nakresleno na mapce, která tvoří přílohu této vyhlášky.

STANOVIŠTĚ
Nové Stavení
U jednoty
U kostela
U paneláku
U garáží

SKLO BÍLÉ SKLO SMĚSNÉ
1

1

PLASTY
1
2
1
2
1

PAPÍR
1
1
1
1

(3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) sklo bílé a barevné, barva bílá a zelená,
b) plasty, PET lahve, barva žlutá.
c) papír, barva modrá,
d) nápojové kartony, barva žlutá,
(4) Biologicky rozložitelným odpadem ze zeleně je odpad biologického původu z údržby
veřejné zeleně a ze zelených ploch soukromých osob. Biologicky rozložitelným odpadem
z domácností se rozumí odpad rostlinného původu vznikající v domácnostech (např.
zbytky potravin rostlinného původu, slupky od ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin,
čajové sáčky, kávový odpad).
(5) Pokud není biologicky rozložitelný odpad ze zeleně přednostně využit na vlastním nebo
pronajatém pozemku, zejména kompostováním, odkládá se do sběrného dvora.
(6) Pro ukládání vánočních stromů slouží v průběhu měsíce ledna plocha vedle
kontejnerového stání na tříděný odpad (mimo komunikaci).
(7) Kovy lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře.
V případě potřeby bude vyhlášen mobilní svoz, a to na předem určených přechodných
stanovištích. Informace o mobilním svozu bude zveřejněn místním rozhlasem, na úřední
esce obce, vývěskách a na internetových stránkách obce.
(8) Sběrný dvůr pro shromažďování biologicky rozložitelných odpadů a kovů je umístněn na
pozemku před vodní elektrárnou.

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 do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených, nebo přímo do sběrného vozu. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

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)

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 podle potřeb občanů, minimálně jednou
ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
(1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby popelnice 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
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů, nebo individuelní.

(3)

Každá sběrná nádoba určená k vývozu musí být označena „žetonem“. Tyto „žetony“
vydává průběžně obecní úřad ve stanovených úředních hodinách.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
(1)
(2)
(3)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné použít za úplatu kontejner, který může být
krátkodobě, a po dohodě s obecním úřadem, umístěn na veřejném prostranství.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Malý Beranov č. 1/2012 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malý Beranov, ze dne
19. 3. 2012.

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………

…………………………

Ing. Martin Zach
místostarosta

Ing. Luděk Hůlka
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……………………………....

