oBEc VYsoKÁ PEc

Zastupitelstvo obce Vysoká Pec
obecně zävazná vyhláška obce Vysoká Pec č. 212021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Vysoká Pec se na svém zasedání dne 11.11.2021 usnesením
ć,. Z0ĺ1211612021 usneslo vydat na základě $ 59 odst.4 zákona ć,' 54112020 Sb., o
odpadech (dále jen ,,zákon o odpadech"), a v souladu s $ 10 písm' d) a S 84 odst. 2 písm. h)
zákona č,'128ĺ2000 Sb.,o obcích (obecnĺ zŕízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

cl.

í

Úvodní ustanovenĺ

1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na Území obce Vysoká
Pec.

2)

KaŽdý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcízákonem o odpadech a touto vyhláškou1'

3) V

okamŽiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloŽí movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou Životností, na místě obcí k tomuto r]čelu určeném,stává se
obec vlastnĺkem této movité věci nebo odpadu2.

4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více użivatelů.

cl. z
oddělené soustřed'ovánĺ komuná!ního odpadu

1) osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřed'ovat následující sloŽky:

a) Biologické odpady rostlinného pilvodu,
b) Papĺr,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Nápojové kartony,
f) Kovy,
g) Nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
i) Jedlé oleje a tuky,
j) Textil
k) Směsný komunálnĺ odpad
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$ 6'ĺ zákona o odpadech
$ 60 zákona o odpadech

2) Směsným

komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytříděnípodle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

3) objemný odpad je takový odpad, kteý vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

c!.3

Soustřed'ovánĺ papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, biotogického odpadu,
jedlých olejů a tuků, textilu

1) Papír, plasty,

sklo, nápojové kartony, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se
soustřed'ují do zvláštních sběrných nádob.

2)

Zvláśtnísběrné nádoby na odpad podle čl. 2 jsou umístěny pod přístřešky na těchto
místech:
a) za budovou č.p. 109 (obecní úřad) v části obce Vysoká Pec,
- papír
- plasty vöetně PET lahví
- sklo
- kovy
- jedlé tuky a oleje
- textil
b) u budovy č'p. 17a (byvalá hasičská zbrojnice) v části obce Vysoká Pec,
- papír
- plasty včetně PET lahvĺ
- sklo
- nápojové kartony
c) na otočce autobusů v části obce Rudné,
- papír
- plasty včetně PET lahví
- sklo

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír - nádoba 1 100 l, barva modrá,
b) plasty a PET lahve - nádoba 1 100 l, barva Žlutá,
c) nápojové kartony - nádoba 1 100 l, barva - černooranžová,
d) sklo - nádoba 1 100 l, barva zelená,
e) kovy - nádoba 1 100 l, barya šedočerná
f) jedlé oleje a tuky _ nádoba 120l, barva, barva zelená,
g) textil- velkoobjemový kontejner, barva bílá'

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálnĺch odpadů, neŽ
pro které jsou určeny.

5) Zvláštnísběrné nádoby je povinnost

plnit tak, aby je bylo moŽno uzavŕít a odpad z nĺch
při manipulaci nevypadával. Pokud to umożňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odloŽením do sběrné nádoby minimalizovat.
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cl. ą
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu je zajišt'ován minimálně dvakrát

ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištÍch přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených.

2) V

kaŽdé části obce je zřízeno minimálně jedno přechodné stanoviště. lnformace o sběru
jsou zveřejňovány na Úřednĺ desce, na vývěskách obecního Úřadu, na facebooku a na
webových stránkách obce http://www.vvsokapec.eu.

3) Soustřed'ování nebezpečných sloŽek komunálního
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

odpadu

podléhá poŽadavkům

cl.5

Svoz objemného odpadu

1) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován celoročně jeho odkládáním do
objemového kontejneru na stálém stanovištiza budovou obecního úřadu.

2)

velko-

Soustřed'ování objemného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

čl. s
ShromaŽd'ování biologického odpadu rostlinného původu
1) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumĺ biologicky rozloŽitelný komunálnĺ
odpad, kteý neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem Živočišného
původu nebo s vedlejšĺmiprodukty Živočišnéhopůvodu.

2) odpad

podle předchozího je ukládán na zvláŠtnímstanovišti do zvláštnísběrné nádoby
na pozemku p. č. 1100 v k. ú. Rudné (bývalá siláŽníjáma).

3)

ShromaŽd'ování biologického odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl' 3 odst. 4

a5.

ct.7

Soustřed'ování směsného komunálního odpadu

1)

Směsný komunálnĺ odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se

sběrnými nádobami rozumějí:

a) popelnice

b) velkoobjemové kontejnery

c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouŽícípro

odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Soustředbvání směsného komunálního odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným

včl.3odst.4a5.

J

cŁ

ct. g
vznikajícím
na územĺobce při činnosti právnických
Naktádání s komunálnĺm odpadem
podn!kajĺcĺch
fyzických osob
a
1

) Právnické a podnikajícífyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c) d), f), i) předávají na místa ole Čl. s
odst. 2 této obecně závazné vyhlášky'

2) Výši úhrady za zapojení do obecního systému schvaluje zastupitelstvo obce Vysoká Pec.
Aktuální ceník je zveřejněn na webových stránkách obce http://www.vvsokapec.eu.
3) Úhrada se vybírá jednorázově převodem na účetobce nebo hotově v pokladně obecního
Úřadu Vysoká Pec.

ct. g
Nakládání se stavebnĺm a demoličnímodpadem

1)

Stavebnĺm odpadem a demoličnímodpadem se rozumí odpad vznikajícĺpři stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoličníodpad
nenĺ odpadem komunálním.

2)

Pro odloŽení stavebního odpadu je moŽné objednat kontejner, kteý bude přistaven a
odvezen za úplatu. objednávky přijímá obecní úřad na telefonním ćísle 724 196 170
nebo svozová firma na telefonním čísle602157 244.

Ćl.lz

Závěreć,ná ustanovenĺ

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyh|áška obce

ć,. 1ĺ2016, o stanovení systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, dne 22. 4.2016.

2) Tato vyhláška nabývá

'Í/,

Účinnosti dnem 1.ledna 2022

?

Tomáš HÜttner
starosta

ln$. Jindřich KoŠner
místostarosta
tš

C)

*

okres

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 19.11.2021
Sejmuto z úřednídesky obecního úřadu dne:
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