OBEC

ROKLE

obecnězávaznávyhláškač.612016,
kterou se stanovísystémshromažd'ovánío
sběruopřepravyo třídění,
využívánía odstraňováníkomunálních odpadů
Zastupitelstvoobce Rokle Se na svémzasedání konanémdne 23. května 20]6 usneslo vydat
nazákladě { 17 odst.2 zákona č' 185/200] Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů,ye zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zókon o odpadech,'),a podle s l0 písm. d)
a f 84 odst' 2 písm. h) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecnízřízení),ve zněnípozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku(dálejen ,,vyhláška,').,
Čbnek 1
Předmět a působnostlyhlášky
l) Vyhláška stanoví systém shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňováníkomunálního odpadu vznikajícíhona územíobce Rokle zavedený obcí
Rokle (dálejen ,,systémnakládánís komunálnímodpadem..).
2) Systémnakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikajícíýztcké osoby,
kterým vzníká nauzemi obce Rokle (dále jen ',obec..)komunální odpad a současněpro
původce'kteří produkujíodpad podobný komunálnímuodpadu,kteří na základě smlouvy
s obcí využívajísystém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí, (dále jen
,,osoby").
ČHnek 2
Zá|<|aďnípojmy
l) odpad jekaždá movitá věc, kterése osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikajícína izemi obce při činnosti fyzických
osob, který je uvedenjako komunálníodpad v Katalogu odpadů'''s výjimkou odpadů
vznikajícíchu právnických osob nebo fyzických osob oprávněnýchk podnikání.
3) Nápojové kartony jsou kompozitni (vícesložkové)
obaly typu Tetra Pak (např. od mléka,
vína,dŽusůa jiných nápojů).
4) Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky tozumí materiál
rostlinnéhopůvodu, zejménaz domácností,údrŽby zahrad a jiných ploch pokrytých
vegetací(např. listí,větve, tráva,rostliny, ovoce' zelenina).
5) Nebezpečnýodpad jsou všechnysloŽky komunálního odpadu, kteréjsou podle zákona
o odpadech nebezpečnýmodpadem (odpad vykazqící jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených V příloze č. 2 zákona o odpadech) . např. zbyky barev
a rozpouštědel'zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebenémotorové a převodové
oleje, léky,znečištěné
obaly.
6) objemný odpad je sloŽka komunálníhoodpadu,která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůŽebýt odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý
nábytek,koberce,matraceapod').
7) Směsný komunální odpad je sloŽka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
sloŽekkomunálníhoodpaduuvedenýchv č1.3 písm.a) ažg) tétovyhlášky.

l)

vyhláška Ministerstva Životníhoprostředíč. 381/200l Sb., kterou se stanovíKatalog odpadů,Seznam
nebezpečnýchodpadůa seznalTlyodpadůa státůpro účelyvývozu, dovozu a tranzjtl odpadůa postup při
udělovánísouhlasuk vývozu, dovozu atranzitu odpadů(Katalog odpadů),ve zněnípozdějšíchpředpisů

Clánek 3
Systémtříděníkomunálního odpadu
Komunální odpad se v systémunakládánís komunálnímodpademtřídína tyto sloŽky:
a) papír;
b) sklo;
c) plasty a nápojovékartony;2)
d) kovy;
e) biologicky roz|ožite|nýodpad;
0 nebezpečnýodpad;
g) objemnýodpad;
h) směsnýkomunálníodpad.
článet<4
Místa určenák odkládánÍsložekkomunálního odpadu
1) JednotlivésloŽky komunálníhoodpadu se odkládají:
a) papír - do zvláštníchsběrných nádob (kontejnermodrébarvy o objemu l100 litru)
umístěnýchna stanovištích
uvedenýchv pŤi|ozetétovyhlášky;
b) sklo - do zvláštníchsběrných nádob (zelenébarvy o objemu 700 litrů) umístěných
na stanovištích
uvedenýchv pŤí|oze
tétovyhlášky;
c) plasty a nápojové kartony _ do zvláštníchsběrných nádob (kontejner žlutébarvy
o objemu 1100 litrů)umístěnýchna stanovištích
uvedenýchv pŤíIoze
tétovyhláŠky;
d) kovy - do zvláštnísběrnénádoby umístěné
v budově obecního úřaduobce,),
e) biologicky roz|ožite|ný odpad - do zvláštních sběrných nádob (kontejner hnědé
barvy o objemu l l00 litrů) umístěných v období od 1' dubna do 31. Ťijna
na stanovištích
uvedenýchv přiloze tétovyhlášky;
f) nebezpečnýodpad _ dvakrát ročně během mobilního SVoZu předáváním do rukou
zaměstnancůsvozové společnosti(na svozové vozidlo) odebírajícíchtuto sloŽku
komunálníhoodpadu během zastavenitohoto vozid\a v obci; o místě,termínua době
zastaveníinformuje obecní úřadobce na svéúřednídesce,webových stránkách obce,
informačních
deskáchv jednotlivýchmístních
částecha v obecnímtisku;
g) objemný odpad - do velkoobjemovéhokontejneru umíst,ovanéhona přechodnou
dobu (zpravidla dvakrát v kalendářním roce); o místě a době umístěníinformuje
obecní úřad obce na své úřední desce, webových stránkách obce' informačních
deskách v jednotlivých místníchčástecha v obecnímtisku;
h) směsný komunální odpad _
l ' do typizovaných sběrnýchnádob (popelnicea kontejneryčernébarvy o objemu od
60 do 1100 litrů)přidělovanýchobcí*)kjednotlivýmnemovitostem;
2. do typizovanýchsběrných nádo-b(kontejneryčernébarvy o objemu ll00 litrů)
společnýchpro více nemovitostí))umístěnýchna stanovištíchuvedených v příloze
tétovyhlášky;
3, do odpadkových košůrozmístěnýchna veřejném prostranství- pouze drobný
směsnýkomunálníodpad vzniklý na veřejnémprostranství.
2) Dalšímimísty,mimo systémnakládánís komunálnímodpadem zabezpečený
obcí,kde lze
odkládat sloŽky odpadu (nebo věci), kteréby se jinak staly odpadem komunálním (nebo
2)

obec ve smyslu $ 3 odst. 2 vyhláškyMinisterstvaŽivotníhoprostředíč.321l2OI4 Sb', o rozsahua způsobu
zajištěníoddělenéhosoustřeďování sloŽek komunálních odpadů, zajistila, Že s ohledem na systémdalšího
nakládání s touto složkou komunálního odpadu nedochází soustřed'ovánímplastů a nápojových kartonůdo
jedné nádoby ke zhoršenívyuŽitelnosti sebraných odpadův porovnání s tím, pokud by týo odpady byly
.. soustřeďovány samostatně
'r
za asistencepracovníkaobecního úřadobce v úředníchhodinách obecního úřaduobce
"/ nádoby jsou ve vlastnictvísvozovéfirmy
,) jedná
se o společnésběrné nádoby pro odkládání směsnéhokomunálního odpadu, zejménavznikajícího
na nemovitostechv souvislosti s uŽívánímstaveburčenÝchk individuálnírekeaci

obchody,výkupnysurovin,
jsou např.lékárny,specializované
se nestalyodpademvůbec),
sběr odpadu(např.textil, stavebnía demoliční
kontejneiy;inych subjektůorganizujících
odběru(např.baterie),apod.
odpad),místazpětného
Čtánek5
Povinnostiosob
i ) Osobyjsoupovinny:

a) kómunáiníodpad třídit na sloŽky uvedenév článku3 a odkládatna místaurčená
odpadudle članku4 odst.1 vyhlášky,
k odkládáníjednotlivýchsloŽekkomunálního
sběrnénádoby
b) ukládatdo sbornychnádob pouzety sloŽky,kteréodpovídajíoznačení
dle článku4 odst.1 vyhlášky.
nakládánís komunálnímodpadem,zejména
chodusystému
bezproblémového
2) K zajištění
zau|ekm sprďvnéhovyprazdňovánísběrnýchnádob, se stanovízákaz zhutňovánínebo
ve sběrnychnádobácha povinnostplnit sběrnénádobytak, abyje bylo
udupávánío-dpadu
moŽnouzavŤitaodpadzníchpři manipulacinevypadával.
6
Čtánet<
Zrušovacíustanovení
Zrušujíse obecně závaznévyhlášky:
kterou se stanovísystémshromaŽďování,sběru,přepravy, třídění,vyuŽivání
a) č.2l2O1,0,
a odstraňováníkomunálníchodpadůna uzemi obce Rokle , ze dne 23 . 6 . 2010;
b) č,312016,kterou se stanovísystémshromaŽďování,sběru,přepravy, třídění,využiváni
a odstraňováníkomunálního odpadu a nak|ádánís nebezpečnýma stavebnímodpadem
obceRokle, ze dne24.2.2016'
na,6zemí
Čbnek 7
Účinnost
obecnéhozájmu dnem vyhlášení.
Tato vyhláškanabývá úěinnostiz důvodůnaléhavého

/rt^,/
Renáta Kobzová
starostka
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