Městys Chudenice

Obecně závazná vyhláška

%í

1/2016

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadpm na
územíí městyse Chiidpnirp
Zastupitelstvo městyse Chudenice se na svém zasedání dne 14.04.2016 usnesením č. 3/2016
usneslo vydat na základě ustanovení 'g 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 Ei 10 písm. d) a Ei 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 (dále jen
,,vyhláška") :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, prepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Chudenice (dále jen ,,městys"),
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území městyse při činnosti

fyzíckých osob a který 3e uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů 7', s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Či. 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:

b)

papír,
plasty,

c)

sklo,

d)

kovy,

e)

nebezpečné složky komunálního odpadu,
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
objemný odpad,
směsný komunální odpad.

a)

f)
g)
h)

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění složek uvedených v odst. 1 písm. a) až g).
? Vyhláška č 93/20 16 Sb., o Kata/ogu odpadů

čl.3

Shromažd'ování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny:
a)

Chudenice - ulice Kvapilova u školy,
- Mírové náměstí u prodejny potravin,

- ulice Švihovská u autobusové zastávky,
- ulice Na Bojišti u bytovek,
b)

Slatina

- na návsi,

c)

LuČice

- na návsi,

d)

Bezpravovice - na návsi.

2. Zvláštní sběrríé nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

b)

l
g

l- barva modrá
l- barva zelená

c)

PLASTY

- barva žlutá

a)

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

Či. 4
Shromažd'ování kovů

1. Kovy jsou shromažďovány do samostatných velkoobjemových kontejnerů, které jsou trvale
umístěny v areálu za budovou bývalé základní školy v městysi Chudenice.
2. Přístup do areálu je umožněn:
a)

b)

každý pracovní den min. v době od 08:00 hod. do 15:30 hod.
úřednídny: Pondělí
do18:OOhod.
Středa

do 16:00 hod.

Sobota

od 09:00 hod. do 11 :OO hod.

Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je ze strany městyse zajištaován
minimálně dvakrát ročně, a to na jare a na podzim, jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým.
2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v čl. 3 odst. 3) této vyhlášky.

Čl. 6

Shromažd'ování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
1. Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální
odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu
nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.
2. Místo pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je v areálu za
budovou bývalé základní školy v městysi Chudenice, kam je umožněn ke sběrné nádobě nebo
velkoobjemovému kontejneru celoročně přístup v režimu dle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky.
3. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu může každý také využít na svých
pozemcích pro vlastní potřebu.

Či. 7
Sběr a svoz o
oo3emneno ogpagu
l.: ......:1.
...ál. - .1..
.1.. .
. .1.
.1..

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např koberce, matrace, /ino, nábytek...).
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jednou ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým.
3. Shromažďování objemného odpadu při svozu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3
odst. 3) této vyhlášky.

Čl. 8
Shromažd'ování směsného komunálního odpadu
1. Směsnýodpadseshromažďujedosběrnýchnádob,kdyproúčelytétovyhláškysběmými
nádobami jsou:
a)
typizované sběmé nádoby určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu, např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2. Směsný odpad ze hřbitova v městysi Chudenice se shromažďuje do kontejneru umístěného
pred vchodem do hřbitova.

3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběmé nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Oprávněnou osobou

v tomto smyslu je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zvláštních právních
předpisů .
4. Odvozové dny sběrných nádob dle čl. 8 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, jsou vždy na příslušný
rok zveřejněny způsobem v rrístě obvyklým. Zpravidla se ale jedná o odvoz v zimním období 1x

týdně a v letním období 1 x za dva týdny.
5. Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou povinni udržovat sb;emé nádoby
(popelníce) v takovém techníckém stavu tak, aby bylo umožněno jejich vyprázdnění oprávněnou
osobou, a zajístit jejich umístění na místě, kde nenaruší vzhled obce, s výjimkou v predvečer dne
odvozu a v den odvozu. Dále jsou povinni zajistit umístění sběrných nádob, dle čl. 8 odst. 1 písm. a)
této vyhlášky, v předvečer dne odvozu a v den odvozu jejích obsahu na takové místo, aby k nim byl
umožněn přístup a manipulace s nimi oprávněné osobě.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2. Stavební odpad Ize použít, předat či zlikvidovat pouze zákonem stanoveným
způsobem. Likvidaci tohoto odpadu si každý, provádějící čínnost, při které tento odpad
vznikl, zajištauje sám na své náklady.
Čl.l0

.ti fyzických osob

D ir;wiii ?
rUVlllllu)

1. Fyzickéosobyjsoupovinnyodedneúčinnostívyhláškykomunálníodpadodděleně
shromažďovat, třídít a předávat k využití a odstraňování podle výše uvedeného systému,
pokud odpad samy nevyuž0í v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních
právních předpisů.
Či.ii
Přechodné a zrušovací iistanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecné závazná vyhláška obce
Chudenice č. 15/2004 vydaná dne 15.09.2004, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Martin 6olejš
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední desce dne : J5. 04, 2016
Sejmuto z úřední desky dne
Vyvěšeno na el. úřední desce dne : i5. 0/,, 2016
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mistostarosta mestyse
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