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Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota
Obecně záv azná vyh láš ka

obce PoDKoPNÁ LHoTA
é. 1l2o17,
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

obce Podkopná Lhota

,

Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota se na svém zasedání dne 3.1 .2017 usnesením ě.
61172,114-1812017 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona é, 18512001 Sb,, o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákonoodpadech"),avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm.h)zákonač,

12812000

Sb., o obcích (obecní zřízeni\, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto
obecně záv aznou vyh lášku
:

čl. t

úvodníustanovení

Tato obecné závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna
územíobce Podkopná Lhota, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
ět. z
Třiděni komunálního odpadu

1)

l(omunální odpad se třídína složky:

a) Biologické odpady
b) Papír

c)
d)
e)

f)

g)
h)
2)

rostlinného původu

Plasty včetně PET lahví
Sk/o
Kovy
Nebezpečnéodpady
Objemný odpad
Směsný komunální odpad

S,měsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 'l písm. a), b), c), d), e), f) a g).

čt. s
Shromaždbvání tříděného od pad

1) Tříděný odpad

2)
l)

u

je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.

ZvláŠtnísběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v Příloze č. 1

Vyr,táŠk" Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 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)

3)

ZvláŠtnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
b) Papír, barua modrá
c) Plasty, PET lahve, barua žlutá
d) Sklo, barua zalená
e) Kovy, velkoobjemový kontejner

4)

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

č1.1
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálniho odpadu

1) Sběr

a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišt'ován minimálně dvakrát
roěně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláŠtníchsběrných nádob k tomuto sbéru urěených. lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřednídesce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu

2) ShromaŽďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst, 4.

čl. s
§běr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umistěn do sběrných nádob (např, koberce, matrace, nábytek, apod.}.

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vYhláŠených přechodných stanovištíchpřímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
Úěelu urČených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřednídeóce obecního úřadu,
v místnim rozhlase a na internetu.

3)

ShromaŽd'ováníobjemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v ěl. 3 odst. 4,

čl, e
§hromaždbvání směsného komunálního odpadu

a)

Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. pro účelytéto vyhlášky
se sběrnýmí nádobami rozumějí:
tyPizované sběrné nádoby (např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určenéke
shromažd'ování směsného komunálního odpadu,

StanoviŠtě sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěnY za ÚČelem dalšíhonakládání se směsným komunálnim odpadem oprávněnou
osobou. StanoviŠtě sběrných nádob jsou individuální nebo společná'pro více uživatelů.
Směsný komunálnÍ odpad v obci shromažd'ují občanédo vlastních nebo pronajatých
popelnic, umístěných u svého domu; pro směsný komunátni Óoňao
sběrných nádob
majitelŮ rekreaěních objektů a domů, k nimž není sjízdná vozovka pró speciální svozová
vozidla, jsou umístěny 4 kontejnery ěerné barvy o obsahu 1100 litrů u penzionu Usvit _vývoz
jedenkrát za 14 dnů

-

2)

VyhtáŠxa Ministerstva životniho prostředí č, 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezPeČných odpadŮ a seznamy odpadů a států pro rlčely vývozu, dovozu a tranzitu oápao'ů a postup při
udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalóg Ódpadů)

čl. z

Nak!ádání se stavebním odpadem

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

2} Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem za
což odpovídá původce odpadu,

čl. a

přechodné a zrušovaci ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška é,112016, o stanovení systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpa,dem na územíobce Podkopná Lhota ze dne 5.2.2016

čl. g

závěrečná ustanovení
,Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení

/,,

/.V-

rng.

rulcdl Mahd'ák

míshítarosta
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Umístěnísběrných nádob

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

4.

1,2017

Sejmuto z úřednídesky obecniho úřadu dne: ..,,..'.1:]".

*'ř

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2017 obce Podkopná Lhota
Zvláštni sběrné nádoby jsou v obci Podkopná Lhota umístěny na těchto
stanovištích:
a/ biologické odpady rostlinného původu - kontejner barvy hnědé je umístěn u
retenčnínádrže -vývoz podle nastalé potřeby
b/ papír - kontejner barvy modré je umístěn u prodejny

vývoz podle nastalé potřeby

COOP a u penzionu Usvit

-

c/ plasty, PET lahve - kontejnery barvy žlutéjsou umístěny - u prodejny COOP, u
ě.p. 3 naprotifirmy HYGE, u penzionu Rolimpex, u penzionu Usvit, u č.p. 101
vývoz jedenkrát měsíčně

-

- kontejnery barvy zelené jsou umistěny u penzionu tJsvit, u penzionu
Rolimpex, u obchodu Univerzál, u obchodu COOP, u č.p. 101 _ vývoz podle potřeby,
nejméně dvakrát ročně

d/ sklo

- velkoobjemový kontejner umístěn vždy přechodně u prodejny COOP a
vývozje nejméně dvakrát roěně

e/ kovy

nebezpečný odpad - v dohodnutý a v předem oznámený den je přistavený sběrný
vůz firmy Marius pedersen u penzionu Na škole - vývoz dvakrát ročně
f/

g/ objemný odpad

v dohodnutý a v předem oznámený den je přistavený sběrný vůz
firmy Marius Pedersen u penzionu Na škole * vývoz dvakrát roěně

-

