OBEC POLŠTĚ
ZastupiteIstvo obce Polště
Obecně závazná vyhláška obce Polště
č.112015
O stanovení systému shromažd'ovánísběru, přepravy, třídění, využíváni a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce

Polště

Zastupitelstvo obce Polště se na svém zasedání dne 13. března 2015 usnesením č, 33
usneslo vYdat na základě § '17 odst, 2 zákona ó. 185t2OO1 Sb., odpadech a o změně
některých dalŠÍchzákonů, ve znění pozdějších předpísů(dále jen zákon o odpadech) a
vsouladu s ust. §'10 písm. d) a ust. § 84 odst.2 písm. h)zákonač. 128l2oo0 Sb., o obcích
(obecní řízenÍ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto obecně
závaznou vyhlášku,

čl. t

úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláŠka (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažd,ování, sběru,
PřePravY, tříděnÍ, vyuŽÍvánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územíobce
Polště, včetně nakládání se stavebním odpadem.1

čl. z
Základni pojmy
Pro účelytéto vyhlášky se rozumí:

1.

Komunálním odpadem je dle ust. § 4 písm. b) zákona o odpadech, veškerý odpad
vznikďlÍcí na Území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální
v Katalogu odpadŮ, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání.

c1.3
Třídění komunálního odpadu

1.

Komunální odpad se třídína složky:
Papír
Plasty včetně PET lahví
Sklo
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad

a)
b)
c)
d)
e)

'vyhláŠka Ministerstva Životního prostředíč.381/2000 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam

nebezPeČných odPadŮ a seznamy odpadŮ a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů postup při
a
k vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

udělování souhlasu

í) Nebezpečný odpad
g)
h)

2,

Objemný odpad
Směsný odpad

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm, a) až g).

čl. +
Shromažd'ování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.
2.

ZvláŠtnísběrnénádoby jsou umístěny na parcele č.217t3 mezi bývalou mlékárnou a
objektem Sdruženímdobrovolných hasičů(dále jen SDH) č. p. 55

3.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně rozlišeny a označeny příslušnýminápisy:

a) Papír

b)

c)
d)

-kontejnero objemu'1 100 litrů, barva modrá (noviny, časopisy, letáky, sešity,
kartonové obaly, papírové obaly od potravin a spotřebního zboží,jiné papírové
obaly a odpady)
Plasty, PET !áhve
- kontejner o objemu 1 100 litrů, barva žlutá (plastové obaly od potravin a
sPotřebního zboŽÍ, PET láhve, kelímky, sáčky, folie, krabičky od potravin,
výrobky z plastů - nádoby a láhve, polystyren, jiné plastové výrobky a odpady)
Sk|o
- popelnice o objemu 240litrů, barva zelená (láhve od nápojů a potravin,
skleněné nádoby, tabulové sklo, jiné skleněné obaly a odpady)
Kovy , drobnÝ kovovÝ odpad z provozu domácností; popelnice o objemu 120 litrů
barva Šedá, nápis kovy (plechovky od nápojů a potravin, nádoby od kosmetiky,
víČka,drobné hliníkové,železnéa kovové předměty, ostatní kovové obaly a
předměty)

- kovovÝ odpad vzniklÝ při rekonstrukcích či vÝměnách vvbavení: 2x ročně
bude pořádaný svoz obcí, popř. SDH; termín bude oznámen rozhlasem a na

e)

úřední desce. (kamna, sporáky, trubky, pletivo atd.)
Biologicky roz|ožite|ný odpad rostlinného původu
1, Domovní kompostování - obec bezplatně zajistí na požádání, vybavení

domácností domácími kompostéry

2.

3.

kom postér/dom ácnost)

;

o objemu 11o0 litrů (1

VelkoobjemovÝ konteiner (VOlg - o objem u 8 až 12 m3, zelené barvy;
obec zajistí odvoz dle potřeby na kompostárnu provozovanou oprávněnou
osobou (odpady ze zahrad - posekaná tráva, pěstitelské odpady, seno,
listÍ, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, drobné ořezané části
stromŮ, kuchyňské odpady rostlinného původu, odpady z údržbyveřejné
zeleně a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu);
Sběrné místo - zpevněná plocha na parcele č, 70 v lokalitě ,,Na Nívkách";
obec zajistí odvoz dle potřeby na kompostárnu provozovanou oprávněnou
osobou (odpad z velkoplošných zahrad a veřejné zeleně - posekaná
tráva, seno, Iistí atd, Ořezané části stromů a křoviny budou ukládány

odděleně

od zeleně. Obec zajistí jejich

kompostárnu.)

štěpkování a odvoz na

4, Do

zvláŠtníchsběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeno.

čl. s
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2 (zbytky barev a spotřební
chemie, zářivky, rozpouštědla, akumulátory a dalšínebezpečnéodpady) je zajišt'ován
dvakrát roČně jejich odebíráním na předem vyhlášeném stanovišti přímo do
zvláŠtníchsběrných nádob tomuto sběru určených, lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřednídesce Obecního úřadu, v místním rozhlase, popř. přímo do
schránek občanů,
2,

ShromaŽd'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v ó1.4 odst.4.

čl. e

Sběr a svoz objemného odpadu
1.

2,

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob. (koberce, matrace, nábytek, atd.)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně jeho odebíráním na

předem vyhláŠených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto ÚČelu určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
Obecního úřadu, v místním rozhlase, popř. přímo do schránek občanů,
3,

ShromaŽd'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 odst, 4,

č1.1
Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

1, Směsný komunální odpad se

shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice o objemu 120 litrů);
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2.

StanoviŠtě sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby, trvale nebo přechodně,
umístěny za ÚČelem dalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem

'VyhláŠka Ministerstva životního prostředí č.381,/2OO1,Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam

nebezpeČných odpadŮ a seznamy odpadů a států pro účelyvývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů

oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro
více uživatelů.

3. Yývoz sběrných

nádob - popelnic, je zajišt'ován každou středu, Změny tohoto
jsou
pro
termínu
občany zveřejňovány s předstihem na úřednídesce a vyhlašovány
místním rozhlasem.

c1.8
Nakládání se stavebním odpadem
1.

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad, Stavební odpad není
odpadem komunálním.

Stavební odpad lze použít,předat

způsobem.

čiodstranit

pouze zákonem stanoveným

c!.9

závěrečná ustanovení
1

VyhláŠka je závazná pro všechny fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká komunální
odpad na Území obce Polště a jehož odstraňování musí být zajištěno v souladu
s platnými právními předpisy.

2.

Nabytím ÚČinnosti této vyhlášky se rušíobecně závazná vyhláška obce Polště č.
112007, o systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování
komunálních a stavebních odpadů vznikajících na územíPolště, vč, systému
nakládání se stavebním odpadem.

3,

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 13. března 2015.

JUDr. Filip Punda

místostarosh

Miroslav pech
starosta

Vyvěšeno na úředňídesce Obecního úřadu Polště dne: 13, března 2015
Sejmuto z úřednídesky Obecního úřadu Polště dne:

/Q,

?

