Obec Přední Výtoň
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední
Výtoň a o nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 5. 2008 usneslo vydat na
základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 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 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1)

(2)

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně nakládání
s odpadem stavebním.
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území obce a
produkují zde komunální odpad, pokud se na ně podle zákona o odpadech nevztahují
povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).
Čl. 2
Systém třídění komunálního odpadu

(1) Komunálním odpadem se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající
na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad
v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů), s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 1
(2) Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
a) sklo
b) PET láhve, nápojové kartony
c) papír, lepenka
d) velkoobjemový komunální odpad
e) kovové složky komunálního odpadu
f)
nebezpečné složky komunálního odpadu
g) směsný – zbytkový odpad
Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o
odpadech a zvláštními právními předpisy.2
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§ 4 písm. b) zákona o odpadech
§ 17 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(2) Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 2 odst. 2 této
vyhlášky se ukládají do těchto nádob:
a)

Sklo je ukládáno do zvláštních kontejnerů zelené barvy. Pokud je stanoviště
vybaveno kontejnerem na bíle sklo ukládá se bílé sklo do kontejneru bílé barvy a
barevné sklo do kontejneru zelené barvy. Kontejnery jsou označeny druhem
odpadu, který je do nich možno odkládat.

b)

PET lahve a nápojové kartony jsou ukládány do zvláštních kontejnerů žluté barvy.
Kontejnery jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Před
uložením se objem minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím.

c)

Papír je ukládán do zvláštních kontejnerů modré barvy. Kontejnery jsou označeny
druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Před uložením se objem
minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím.

d)

Velkoobjemový komunální odpad – (vyřazené skříně, gauče, matrace, postele,
stoly, lavice apod.) se sváží 2x ročně (na jaře a na podzim). Termíny a místo
mobilních svozů budou obvyklým způsobem v dostatečném předstihu zveřejněny.

e)

Sběr kovových složek komunálního odpadu (sporáky apod.) zajišťují organizace
(Sbor dobrovolných hasičů, oddíl Metané apod.) na základě dohody s obcí
mobilním způsobem v termínu, o němž jsou občané vyrozuměni v dostatečném
předstihu způsobem v místě obvyklým.

f)

Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. olejové filtry, pesticidy, olověné
akumulátory, galvanické články, baterie, výbojky, zářivky, chemikálie, zbytky
barev a ředidel apod.) se sváží 2x ročně (na jaře a na podzim). Termíny a místo
mobilních svozů budou obvyklým způsobem v dostatečném předstihu zveřejněny.

g)

Směsný - zbytkový odpad (smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, tuhé
kuchyňské odpady apod.) se ukládá do typizovaných sběrných nádob 110 lpopelnic a 1100 l-kontejnery.

(3) Do nádob uvedených v čl. 3 v odst. 2 této vyhlášky nemohou být ukládány jiné složky
komunálního odpadu, než pro které jsou určeny.
(4)
Přílohou této vyhlášky je organizace svozu a ukládání odpadu, počet nádob pro
jednotlivé druhy odpadu a umístění stanovišť kontejnerů.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob popř. právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání lze použít, předat či zlikvidovat v souladu se
zákonem o odpadech.

Čl. 5
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních
předpisů3.
Čl. 6
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úřad.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o nakládání s komunálním odpadem a
stavebním odpadem.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím
vyhlášení.

……………………………….
Petr Klobusovský
místostarosta

...…………………………
Regina Houšková
starosta

Vyvěšeno dne ......................
Sejmuto dne ………………
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zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha dle Čl. 3 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
Svoz směsného zbytkového odpadu se provádí v zimním období (1.10.-30.4.) jednou za
14 dní, v letním období (1.5.-30.9.) jednou týdně. Den určený pro svoz je pátek.

Přední Výtoň
Svoz nádob 110 l – dle přiloženého seznamu
1) Stanoviště tříděného odpadu proti hasičské zbrojnici
4x kontejner - PET lahve, nápojové kartony
1x kontejner – papír, lepenka
1x kontejner – bílé
1x kontejner - barevné sklo
Kontejnery jsou určeny pro trvale žijící občany tak i pro majitele nemovitostí kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu.
2) Stanoviště u obecního úřadu
4x kontejner – směsný zbytkový odpad
1x kontejner – PET lahve, nápojové kartony
1x kontejner – bílé, barevné sklo
1x kontejner – papír, lepenka
Kontejnery jsou určeny pro majitele nemovitostí kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu a
pro trvale žijící občany, kterým nelze zabezpečit vyvážení nádob 110l (popelnice).

Svatý Tomáš
3x kontejner - směsný zbytkový odpad
1x kontejner - PET lahve, nápojové kartony
1x kontejner – bílé sklo
1x kontejner – barevné sklo
1x kontejner – papír, lepenka
Kontejnery jsou určeny pro trvale žijící občany tak i pro majitele nemovitostí kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu.

Pasečná
3x kontejner - směsný zbytkový odpad
1x kontejner - PET lahve, nápojové kartony
1x kontejner – bílé sklo
1x kontejner – barevné sklo
1x kontejner – papír, lepenka
Kontejnery jsou určeny pro trvale žijící občany tak i pro majitele nemovitostí kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu.

Frýdava
2x kontejner - směsný zbytkový odpad
1x kontejner - PET lahve, nápojové kartony
1x kontejner – bílé sklo
1x kontejner – barevné sklo
1x kontejner – papír, lepenka
Kontejnery jsou určeny pro trvale žijící občany tak i pro majitele nemovitostí kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu.
Svoz nádob 110 l : Frýdava č.p. 72 a 70

