oBEc pšov

Obecně záv azná vyh láška
obce Pšov
č.112015,
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
na územi
a odstraňováni komunátních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

obce Pšov

č,88/15 usneslo
Zastupitelstvo obce Pšov se na svém zasedání dne20,4.2015, usnesením
něktených
změně
a
o
odpadech
o
Sb.,
185/2001
uvo.i'n" základě § 17 odst. 2 zákona č.
s§
souladu
v
a
jen
odpadech"),
o
(dále
,,zákon
dalšíchzákonů, ve zněni pozdějších předpisů
(obecní
zřizenÍ),ve
obcích
o
10 písm. d) a § a+ oost.'2 písm. h)'zákona ó. 128t2ooo Sb.,
,ňeni pozoclsičn předpisů, (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. l

úvodníustanovení
Tato obec ně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém_ shromaŽd'ovánÍ,
na
sb8ru, přepravy, třidění," využíváňía Ódstraňování komu.nálních odpadŮ vznikajících
územíobce Pšov, včetně nánaOanise stavebním odpadem",

čl. z
odpadu
komunálního
Třídění
1) Komunálníodpad se třídína složky:

a) Biologické odpady (pouze rostlinného původu),
b) Papír,

c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,

f) Nebezpečné komunální odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.

2)' Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytříáění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a 0,

čl, e
Shromaždbvání tříděného odpad u
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštnísběrné nádoby jsou umístěny v uvedených sběrných oblastech:

Borek, Chlum, Kobylé, Kolešov, Moěidlec, Novosedly, PŠov, SemtěŠ, VÍska.

příslušnými nápisy:
3) Zvláštnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny

a) Biologické odpady, kontejner barua hnědá,
b) Papír, barva modrá,

c) Plasty, PET lahve, barua žlutá,
d) Sklo, barua zelená,
ZD
e) Kovy, barva čeiná, velkoobjemový kontejner ve dvorech opravárenských dílen
Novosedly,

jiné složky komunálních odpadů, než
4) Do zvláštních sběrných nádob je za(ázáno ukládat
pro které jsou urěeny.

čl.+
shromažďování kovů
se shromažďuje do sběrných
1) Drobný kovový odpad (plechovky, drobné kovové součástky)

nádob 240l, černébarvy.

nebo dočasně
2) Stanoviště sběrných nádob je m!9t9, kde jsou sběrné nádoby trvale,

uínirteny za účelemdalšího nártaOani s odpadem oprávněnou osobou,

lze bezúplatně uložit do
3) objemný kovový odpad, který nelze uložit do sběrných nádob,
opravárenských dílen ZD Novosedly ( Novosedly,

uárřóóni"rnových Řontěin"iť, vďdvorech
Pšov).

ěl. s
Sběrasvoznebezpečnýchsložekkomuná|níhoodpadu
minimálně dvakrát
1) Sběr a svoz nebezpeěných složek.komunálního odpadť'je.zajiŠťován

přechodných stanoviŠtích
roěně květen ,.árl,ÁÍ"ň Óo"oiraním na předem vyhlášených
sběru jsou
piiró áo zvláštnicrr'Šncrnýchnádob k tomuto sběru určených. lnformace orozhlase,
na
plochách, v místním
žuéiéjnouanyna úřednídeste obecního úřadu, výlepových
internetu.

2) shromažďování nebezpeěných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v ěl, 3 odst. 4).

čl. s

Sběr a svoz objemného odpadu
nemůžebýt umístěn
1) objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům
áo sběrných ňaOon @tapř. Roberce, matrace, nábytek ",),

'

jeho ode_bíráním na Předem
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dle potřeby,
sběrných nádob k tomuto
přímo
zvláštních
do
vyhlášených břechodnýcň stanovištích
účeluurčených,
v Čl, 3 odst. 4),
3) Shromažd,ování objemného odpadu podléhá požadavkŮm stanovených

č1.1
Shromažd'ování směsného kom unálního
odpadu

:l.'r&Ťiiffi:lÍ'[j,Íi3i,,""shromaŽd'uje do sběmých nádob, Pro účelytéto vyhlášky se
nááoby popelnice 11ol, určenéke shromaždbvání
směsného
ř}#ÍffilTÍo;:;Jiu

b) odPadkové koŠe, které jsou umístěny.
na verejných' prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného romúnatnino
oop"áů.'2) StanoviŠtě sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.

čt, g

Nakládání se súavebním odpadem

]}r:lxf'flffig,i?*:m

se

rozumí stavební

a

demoliční odpad. Stavební odpad není

2) Stavební odPad lze
PouŽÍt,Předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.

3) Pro

odloŽení stavebního odpadu.j9 m_9;ne
objednat obecní kontejner, ktený bude
přistaven a odvezen za úplatu.
oti]ěJňaúty přijímá ou"ěňi'iro.

čl. g
Sankce
za porušenítétovyhlášky lze uložit sankce

v souladu s platnými předpisy.

čl. to

závěreéná ustanovení
1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky
se zrušuje
stanovení systému. shromáŽd'oránr,- sběru, obecně závazná vyhláška obce č.5t2003, o
přeprav, třídění, využívánía odstraňování
komunálních odpadů a stavebnícn
ájpaOr:r.

2) Tatovyhláška nabývá účinnosti
dnem 1.4.2015
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václav vácha
místostarosta

Vyvěšeno dne: 24,4.2015

lng. Radmíla Houdková
starostka
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Sejmuto dne:
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