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Obecně závazná vyhláška
%f

C.

4/2020

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využívám a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Chudenice

Zastupitelstvo městyse Chudenice se na zasedání dne 09.11.2020 usnesením č. 2020-05-08
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:

Či. i
Úvodní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

na území městyse Chudenice, včetně nakládání se stavebním odpadem'.

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostredi c. 93/20 16 sb., o Katalogu odpadu.

Čl.2
Třídění komunálního odpadu
m

Komunální odpad se třídí na složky:
a) i Biologicke odpady rostlinneho puvodu

5) ' Papír

c) : Plasty včetně PET lahví
l

Sklo

l

e) ?Kovy

l

f) ' Nebezpecné odpady

g) l Objemný odpad
h) : Směsný komunální odpad
, i) , 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) a i).

Čl. 3

Shromažd'ování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob umístěných v obcích:
a)

- ulice Kvapilova za budovou ZŠ (u hasičské zbrojnice)

Chudenice

- Mírové náměstí (u prodejny potravin)

- ulice Švihovská (u autobusové zastávky)
i

í

- ulice Na Bojišti (u bytovek čp. 305-307)

l b1

Slatina

c)

Lučice

- na návsi

d)

Bezpravovice

- na návsi

i/

- na návsi

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

1

Modrý konte3ner

b) SKLO

Zelený kontejner

Žlutý kontejner
0 iPLASTY
d) , KOVOVÝ ODPAD ? Červený kontejner (na drobný odpad, zejména AL plechovky )
B) ? KOVOVÝ ODPAD ' Velkoobjemový kontejner za budovou ZŠ (na rozměrný odpad)
f) JEDLÉ OLEJE A TUKY i Černý kontejner s otvorem pro vložení PET lahve
Vyhlaska Ministeístva zivotniho ptomedi c. 32V20 14 sb.. o íozsahu a zpusobu zalisíem oddeleneho soustíedovani slozek komunalniho odpadu - S 2 odst. 7 povmnost
od í.'l. 2020.

(3) Do zvláštních sběrných nádob 3e zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou urČeny.

Čl.4

Shromažd'ování biologicky rozložitelného odpadii rostlinného původu
(1) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální
odpad (BRKO, BIOODPAD), který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým
odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.
(2) Biologický odpad rostlinného původu je primárně shromažďován do velkoobjemových
kontejnerů modré barvy s nápisem BIOODPAD, které jsou umístěny v obcích:
a) Chudenice

- ulice Zahradní (u garáží)
- ulice (:echova (u zahrádek)

- ulice Švihovská (u autobusové zastávky)
- ulice Na Bojišti (u bytovek čp. 305-307)

b) Slatina

- na návsi

d) Bezpravovice

- na návsi

(3) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu větších rozměrů a většího množství je
možno po dohodě s pracovníky úřadu městyse Chudenice odevzdat v areálu určeném k
třídění BRKO v obci Lučice. Zde je také určené místo pro umístění Biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu pro občany obce Lučice.
(4) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu může každý také využít na svých
pozemcích pro vlastní potřebu.
(5) Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými
odpady.

Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 3e ze strany městyse Chudenice
zajištaován minimálně dvakrát ročně, a to na 3aře 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 rnístě
obvyklým.
(2) Sběr elektroodpadu zajištauje Sbor dobrovolných hasičů Chudenice celoročně v areálu
Hasičské zbrojnice v Chudenicích, kde je možné každé pracovní pondělí od 18 hod.,
anebo po telefonické domluvě elektroodpad odevzdat. Aktuální telefonní kontakty na
vedení SDH jsou k dispozici na úřadu městyse.
(3) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 3.

Čl.6

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 zajištaován minimálně jednou ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveře3řiováriy způsobem v místě
obvyklým.
(3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3.

Čl.7

Shromažd'ování smsného komunálního odpadu
(1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a)

typizované sběrné nádoby - popelnice o obsahu 120 l nebo 240 I a kontejnery,
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

b)

odpadkové koše, které jsou umístěny na vere3ríýcíi prostranstvích vobci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

(2) V předvečer dne odvozu, nebo nejdéle do 8 hod. v den odvozu sběrných nádob, jsou
uživatelé povinni přistavit sběrné nádoby na veře3né prostranství ke svozové komunikaci
tak, aby byly dostupné pro pracovníky svozové firmy. Do 24 hodin po vyprázdnění
sběrných nádob jsou jejich uživatelé povinni je z veřejného prostranství odstranit.
(3) Uživatelé jsou povinni zajistit udržování sběrných nádob v takovém technickém stavu, aby
bylo umožněno jejich bezproblémové vyprázdnění.
(4) Směsný odpad ze hřbitova se shromažďuje do velkoobjemového kontejneru s nápisem
"Hřbitovní odpad", který je umístěn před vchodem do hřbitova u kaple.
(5) Odvozový den sběrných nádob dle čl. 7 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je vždy ve čtvrtek
1x za 14 dnů.

ČI.8
Nakládání se stavebním odpadpm
--r-

-

(1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad Ize použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
(3) Pro odložení stavebního odpadu 3e nutné objednat na vlastní náklady žadatele kontejner
u firmy, která je ktomuto účelu podnikání zřízena. Lze také po dohodě objednat
přistavení obecního kontejneru, který bude následně odvezen za úplatu. Objednávky
přijímá kancelář úřadu městyse Chudenice.

Čl. 9

Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle výse uvedeného systému,
pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních
předpisů.

Či.io
Závěrečná ustanovení

(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zmšuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce, ze dne
14. 4. 2016.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

?
.- ;l!--------------------------- --

Mgr. ffircel Bezděk
mÍstostarosta

.'f?'
i'??Q aa??: u' S T YB"

............!...:..........k.........

,-? DavidZ,

mÍstostarosta

starosta

?Ú-1>

Vyvěseno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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