OB E C

Ú J EZ

D

pŘELoučE

Zastupitelstvo obce ÚlezO u Přelouče

Obecně závaznávyhláška obce Újezd u Přelouče
č.112015,
o stanovení systému shromažďování,_sběru, přepravy,
třídění, využívání
a odstraňování komunálních
na území

#o#",
"jť#ůÉ#[,í?ať""§š;ilil

ZastuPitelstvo obce Úlezo u Přelou,če se
na svém zasedání ane a*?.i. usnesenim č. Í..
usneslo vYdat na základě
í7 odst. 2zákona 8. ieď2oo1 sb., o odpadech
§
a o změně
někteqých dalŠÍchzákonŮ,_vé
p-oroe;si"n Ór"opiŠň,'. vsouladu s
písm.
1eni
í0
d) a § sa
§
odst, 2 PÍsm, h) zákona Č- Qa2o00_so.,
o o6cicň'ř"ň9q1 zřízenf}, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vynraeru
roalelán "ovňiá'sx"*l,

čt. t
úvodníustanovení

Tato vYhláŠka stanovuje systém shromaždbvání,
sběru, přegravy,

třídění,vyržívání
a odstraňování komunaňícn bdpqPů vznikajícícn
ná'uiómí obce Ujezo u přelouče, včetně
nakládání se
stavebním odpademl).

ěl. z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídína

složky:

?) B_iologické odpady rostlinného původu,
Papír,
c) P_lasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
b)

D

g)

h)

i)

Nebezpečnéodpady,
Objemný odpad,
Nápojové kaftony,
Smésný komunátní odpad,

2\ Směsným

komuná]ním odPadem
l"Ťu.Tí zbylÝ komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce í písm. a), lq
b), ď ár;
D,'gl'; n).

";

1) VyhláŠka
Ministerstva Životního prostředí č. 381t2oo1
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezPeČných odPadŮ a seznamY odPadů
a států
wuáiu]'.oouoru a tranzitu odpadů a postup při
_o*v
udělování souhlasu k 4,vozu, oovúu a'tranziú
oop"d,i

*

trataÉg ójňaJlil

čl. s
Shromaždbvání tříděného odpadu
1)

Tříděný odPad je shromaŽďován do zvláštních sběrných nádob
a sběrných pytlů.

2) ZvláŠtnísběrné nádobY (Pro b_iologické odpady_
rostlinného původu, papír, plasty včetně

PET lahví, sklo, kovy) jsoú umístěniy na stanovÍšti:
pozemek č. 188/6 k.ri. obce Úiezd Ú Prebuče

3)

zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)

c)

d)
e)

Biotogícké odpady rostlinného původu, barua hnědá,
Papír, barva modrá,
Plasty včetně PET lahví, barua žlutá,
Sklo, barua bílá a zelená,
Kovy, barua čemá a bílá

4) Tříděný.

odPad (PlastY včetně PET lahví, nápojové kartony, papír, kovy} lze
také
odevzdávat vesbě.rných..pytlích, které jsou r Óispozici ná óoócnim
,iiáau-ujJzj
u PřelouČe, Stanoviště sOěrňých pytlů je Úsoěmýcň I.iaooo
na směsný komunální odpad

dle čl. 6 odst. 2.
5)

Sběmé pytle jsou barevně odlišeny:

a)

b)

c)

d)
6)

Plasty, včetně PET lahví, barua žlutá,
Nápojové kaftony, barua otanžová,
Papír, barua modrá,
Kovy, barua čemá a bítá

Do zvláŠtníchsběrných nádob a sběmých pytlů je zakázáno ukládat
komunálních odpadů, než pro které jsou uréeny.'

jiné složky

ó.+

sběr a svoz nebepďných složek komunálního odpadu
1)

SUjla svoz nebezPeČných sloŽek komunálního odpaduz) je zajišťován minimálně dvakrát
r9Čně.
iejich odebíránim !q předem rry,trlásenylh práchoónýcrr stanoviiiicn přímo
do zvIáŠtníchsběrných nádob k tomutÓ_..sUerú urúnycn.
lňformace o sběru jsou

zvgre{oYanY na. Úřední desce obecního úřadu, v místnímrozhlase a na
internetorrrých
stránkách obce Újezd u Přelouče.
2)

ShromaŽďování nebezp_eČných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovenlým v čl. 3 odst. 6.

2) VYhláŠka Ministerstva
Životního prostředí

č. 381t2o01 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezPeČných odPadŮ a seznamy odPadů a států
dovozu a tranzitu odpadů a postup při
pI9 ýč"ý
udělování souhlasu k r4ivozu, dovozu a tranzitu oopadů (katalóg
"ývóiu-,
óopaoii)

čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odPad je. takorný odpad, ktelý vzhledem
ke sqým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádo6
1na|r. koberce, matrace, nábytek).

2)

Sběr a svoz objemného odPadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběmých nádob
k tomuto riČelu urČených. tnformace o sběru jsou
zveřejňovány na riřednídesce obecního
Úřadu, v místnímrozhlase a na internetoqých
stránkácň ooce Íjleza ; Éř;lň;.

3)

ShromaŽďování objemného odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 6.

1)

2)

čl. s
Shromaždbvání směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných
--"'' nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami
a) typizované sběrné nádobý
popetnice, urěené ke shromažd,ování směsného
komunálního odpadu,
b) odPadkové koŠe, které jsou umistěny na veřejných prostranstvích
v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komúnálního.ioó"ou.

rozumějí: '
-

StanoviŠtě sběrných
li9on je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěnY za ÚČelem dalŠÍho
haKádání ." ,rněrffi komunálním odpadem oprávněnou
osobou, StanoviŠtě sběrných nádob jsou individuáni
neoo společná
u]." uživatelů.
Óró

čt. z
lnformace o nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odPadem se rozumí stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2) StavebníodPad lze

Použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odloŽení stavebního odPadu

j.e možnéobjednat kontejner, ktený bude přistaven
ůiáJ Úlezo u'Prelou8á.'

a odvezen za úplatu. objednávky pÍilima onecni

čLg

Účinnost
nabývá účinnostipatnáctlým dnem po dni vyhlášení.

Ž*4-./

. Jiří Zima
místostarosta

Dana vozábová
starostka

Vyv§eno na úřední desce obecního rlřadu ane:

..!.2:l,.(u(,,

Sejmrrto z riřední desky obecního úřadu d ne: ...

!. .'t. :.ť.' k,ť-.

..

... ..

zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické
úřední desce.
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