Obecně závazná vyhláška
Obce Chanovice č. 2/2017
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Obce Chanovice
Zastupitelstvo Obce Chanovice se na svém zasedání dne …….2017 usnesením č. …..
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 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 (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které mají původ z
činnosti fyzických osob, a jedná se o odpady, které vznikají na území Obce Chanovice,
včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Základní pojmy
Pojmosloví v odpadovém hospodářství upravuje zákon o odpadech a další právní předpisy.
Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Papír
b) Plasty včetně PET lahví
c) Nápojové kartony
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Biologický odpad rostlinného původu
i) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění složek uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h).
Čl. 4
Shromažďování komunálního odpadu
1) Vytříděné složky komunálního odpadu papír, plasty, sklo, nápojové kartony a rostlinné
bioodpady jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů), barevně
odlišených a označených příslušnými nápisy následujícím způsobem:
papír do černých kontejnerů,
plasty a nápojové kartony do žlutých kontejnerů,
sklo se odkládá do zelených kontejnerů
biologické odpady rostlinného původu se odkládají do kontejnerů či určená místa
kovy do kontejnerů umístěných v Defurových Lažanech a Chanovicích, příloha 1
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2)

Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) jsou umístěny na stanovištích dle přílohy 1.

3)

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

4)

Biologický odpad rostlinného původu z údržby zahrádek a zeleně fyzické osoby
přednostně využívají k výrobě kompostu domácím kompostováním vlastními prostředky
nebo prostřednictvím kompostérů, které k tomuto účelu obdržely od obce.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.). Objemný odpad se
odkládá do označených velkoobjemových kontejnerů v den svozů organizovaných Obcí
Chanovice.
2) Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a rozpouštědel, léky,
televizory, ledničky, apod.) se odevzdávají do označených kontejnerů odborné svozové
firmy v den svozů organizovaných Obcí Chanovice.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu (popelnice, kontejnery, označené igelitové pytle)
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Svoz směsného
harmonogramu.

komunálního

odpadu

probíhá

pravidelně

podle

schváleného

Čl. 7
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1)
Každý je povinen předcházet vzniku odpadu, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti.
2)
Každý je povinen nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem o
odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
3)
Fyzické osoby a původci odpadu zapojení do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou povinni komunální
odpad třídit, odděleně shromažďovat a odkládat na místech k tomu určených podle systému
stanoveného touto vyhláškou, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným
způsobem stanoveným zákonem o odpadech.
Čl. 8
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Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob jsou tyto osoby povinné předat na své
náklady oprávněné osobě k využití nebo odstranění v zařízení, jehož provoz byl povolen
dle zvláštních právních předpisů.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší předchozí Obecně závazná vyhláška Obce
Chanovice č. 1/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Obce Chanovice.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Pavel Hlaváč, místostarosta obce

Příloha: Příloha 1

Petr Klásek, starosta obce

Přehled stanovišť umístění zvláštních sběrných nádob

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Návrh OZV vyvěšen 31.5.2017

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

……...........……………..........................
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