OBEC VELTÉŽt
ZASTUpITELSTvo oBCB vw_,rÉŽn
Obecně záv azná vyhlášk a č. 2 1201,9,
kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Veltěže se na svém zasedání konaném dne 25, listopadu 20]9 usneslo
usnesením Č.8/20]9 vydat na základě § I7 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"),
a Podle § l0 písm. d) a§ 84 odst, 2 písm. h) zákona č, 128/2000 Sb., oobcích (obecní
zřízenÍ), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhtášku (dáte jen ,,vyhláška"):

Článek t
Předmět a působnost vyhlášky

1) VYhláŠka stanoví systém slrromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni
komunálního odpadu vznikajiciho naúzemi obce Veltěže (dálejen ,,systém
nakládáni s komunálním odpadem").
SYstérn nakládání skomunálním odpadem je závazný pro nepodnikajici fyzické osoby,
kterým vzniká naúzemi obce Veltěže (dáIejen ,,obec") komunální odpad a současně pio
pŮvodce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří Áa základě smlouvy
s obcí vYŮivají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí (dále jen
,,osoby").
a odstraňování

2)

Článck 2
Základni pojmy
1)

OdPad jekaŽdá rnovitá věc, které se osoba zbavlje nebo tnáťtrnysl nebo povirurost
zbavit.

2)

se

jí

Komunální odpad je veŠkerý odpad vznlkajici tra ťtzenrí obce pr'i čirirrosti ťyzických
osob, který je uvederr jako kornurrálrrí odpad v Katalogu odpadůT), s výjimkou odpaclů

vznikajicích u právnických osob nebo fyzickýclr osob opr,ávněných k podnikání.
3) Plasty se pro účelytóto vyhlášky rozunrí všechny plasty s výjirrrkou PET lahví,

4)

BiologickY rozloŽitelným odpadern se rozurní plo ťrčelytéto vyhlášky materiál
rostlinrrélro PŮvodu, zejtnéna z donrácnosti, údržbyzallrad a jinýclr ploch pokrytých
vegetací (rraPr'. listÍ, větve, tráya, rostliny, ovoce, zelenina) s výjirnkóu jedlýclr -oiejů
a ťuků.

5)
6)

Ostatními plasty se rozumí všeclrny plasty vyjrna I)ET lahví.
NáPojové kartony jsou kornpozitni (vícesložkové)obaly (např. od rnléka, vína, džusůa

jirrých nápojů).

l)vyhláška Ministerstva
životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

7) NebezpeČný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu,

které jsou podle zákona
oodPadech nebezpečnýnr odpadem (odpad vykazujici jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvederrých v příloze přímo použitelnéhopředpisrr Evropské unie
o nebezPeČných vlastnostech odpadů2) - např, výbušrré, hořlavé, toxické, karcinogenní,

dráždivé,žtravé).

8) Objemný odpad je

složka kornunáIního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemŮŽe být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např, stary
nábytek, koberce, matíaaa apod,).

9) §tanoviŠtě zvláštních sběrných nádob jsou

místa, kde jsou umístěny zvláštni sběnié
nádobY rra vybrané složky kornunálrrího odpadu, a to u parku v ulici Bytinská
fuoblížč. p.
105) a u kamenné zdi v ulici Zahradni.

10)Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
složek komunálního odpaduuvedenýchv č1, 3 písm, a) až j) tétovyhlášky.

článek 3

Systém třídění komunálního odpadu
Kornunální odpad se v systému nakládání s komunálrrírn odpadem třídí rra tyto složky:

a)
b)

c)

d)
e)

papír;
sklo;
PET lalrve;

ostatní plasty;
nápojové kartorry;

0

kory;

i)
j)

objerrrrrý odpad;

g) biologicky rozložitelný odpad;
h) jedlé oleje a tulry;

k)

nebezpeěný odpad;
směsný komunální odpad.

ČHnek 4
Místa určená k odkládání složek komuná|ního odpadu

1) Jednotlivé složky komunálního

odpadu se odkládají:
zvláŠtníclrsběmých nádob modré barvy (kontejnery o obsahu 1100 litrů)
umístěných na stanovištíclr zvláštních sběmých nádob;
sklo - do zvláŠtníclrsběmých rrádob zelené barvy (kontejriery o obsahu 1100 litru)
umístěnýclr na starrovištích zvlášínich sběrných nádob;
PET lahve - do zvláštních sběmých nádób žlutébarvy(kontejnery o obsahu 1100
litrů) umístěných na stanovištích zvláštních sběnrých nádob;
ostatní PtastY - do zvláštrrích sběrnýclr pytli žIutébarvy (vyd,ávaných zdanna
Obecním Úřadem VeltěŽe) odkládarrých pó naplnění na stanovištích zvláštnich
sběmých nádob;
náPojové kartonY - do zvláštních sběrnýclr pytlů červenébawy (vydávaných
zd,atma
Obecním Úřadem VeltěŽe) odkládaných pó naplnění na stanovištích zvláštních
sběmých nádob;

a) PaPÍr - do

b)
.

c)
d)

e)

2)

komise (EtD Č. 1357/2014 ze dne 18, prosince 2014,kterym se nalrrazuje příloha
III srrrěrnice
EvroPského Parlatnentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení
někierých srněrnic
naÍÍzeni

0

kovY

-

do,zv]áŠtních sběrrrých pytlů šedébarvy (vydávanýc

h

Úřadem VeltěŽe) odkládanýclrpo náphrěirí rra stanovištícň
zvhštni.t

zd,atma obecnír,

g) biotogickY rozložitelný odpad clo zvláštních sběrrr};ň ň;j;;m,uu-yclr rrádob;
u**ronyclr na
starrovištích zvláštrrích sběmých rrádob;
h) jedlé oleje a tukY - do zvláštrríclr sběrnýclr nádob umístěných

i)

j)
k)

na stanovištích
zvláštnich sběrnýclr nád ob ;
objemný odpacl 1, dval<;rát IoČně bělrem rnobilnílro svozu pŤed,ávánimna svozové vozidlo oprávněné
osobY (svo^zové sPoleČnosti) na zastávkáclr tolroto vozidla; o místech
a době
zastávek informuje Obecrrí úřad Veltěže na své irřední desce, na
webové stránce a
místnímrozlrlasenr,
2, do velkoobjetrrového kontejnetu unrístěnélro na dvoře za prod,ejnou potravin
(č, p. 183);
nebezPeČný odPad - dvakr,át ročrrě bělrem rnobilrrílro svozu
pr,edávánírn na
vozidlo oPrávněnó osoby (svozové společrrosti) na zastáikách tohoto svozové
vozidla;
omístech a době zastávek irifor.rruje Óbecní úiad Veltěže na
své úřednídcsce,
na webové strátrce a místnítnrozlrlasetrr;
směsný komunální odpad
1, do tYPizo_v^anVch sběrných nádob přidělenýclr k příslušnémuobjektu (popelnice
o obsahu 60, 80, lrc, I20 a 240litTi),
2, do zvláŠtníchsběrovýclr pytlŮ bílébarvy odkládaných po naplněrrí k typizované
nádobě dle bodu 1.:), pytle jslu vydávány záarma obecním
úřadern
:9",T:
Y

1)

,

efteze,

1, do odPadkovýclr koŠŮ rozmístěných na

veřejném prostranství (pouze drobný

směsný korrrurrální odpad vzniklý na vetejném piostranitvi).
Da-lšímrmísty, miirro systéni nakládání , ko*unálrri*
áapuo.r" zábezpečený obcí, kde lze
odkládat sloŽkY odPadu (nebo věci), které by se jirrak sialy
odpadem komunálním (nebo
se nestalY odPadem.vŮbec), jsou např, lékárný, spócializované
otchody, uýkirprry surovin,
kontejnery jirrýclr srrbjektŮ organizulcích sběi odpadu,
nrísta zpětrróho odběru apocl,+)

ČHnek 5
povinnosti osob
1)

Osoby jsou povinny:

a) |"ryYltFi odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat
na místa určená
k odkládání komunálního odpadu dle článku + oost.T
uýnÉšky,
b) ukládat do sběmých rrádob pouze ty složky, které odpovídají
sběrné

nádobě dle
článku 4 odst, 1vyhlášky.
2) K zajiŠtěníbezProblémového,clrodu systému naklád,áni
s konrunálním odpadem , zejména
za,iČelem sPrávného vyprazdňovaní Šběrnýchrrádob, se stanoví
zákaz zlrutňování nebo
uduPávání odPadu ve sběmých nádobách a'povinnost ptnit suerne
nádoby tak, aby je bylo
možno uzaviit a odpad znichpři manipulaci nevypadával.

:)-jedná se o rnirnořádnÝ
sběrnýprostř,edek v př,ípadě většího rnnožství snrěsnélto
kornunálního odpadu
naPř, textil - do bíléhttont..;n"* ii,,,"y ŘJri5"r.lr,
s, r, o, utnístěneno v utici Bytinská na stanovišti
zvláštních
sběrných nádob)

a)

\
ČIánek o
zrušovací ustanovení
ZruŠujese obecně zéN,azná
vYhláŠka č. 2/2014,kterou
se stanovení systérn shromaždbvárí,
sběru, PřePravY, třid,ěni,
iwzli,iirt"ila".trurouaní
odpadů, ze dne 15 . 12, 2014.

k";#l"ři

ČHnek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabýváúčinnosti
dnem 1. 1.2020,

§§u*Ičo;
6 cOsso+zs fr
&wct,

Vyvěšeno na úřednídesce
dne:
Sejmuto z úřed,nídesky
dne:

4.2.rr,

31

/,/. zotg

věra posledrríková
starostka

