OBE C KOSTOMLATY POD RIPEM
ZASTUPITELSTVO OBCE KOSTOMLATY POD RIPEM
Obecně závazná vyhláška č.212019,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběruo přepravy, tříděníovyuŽívánía
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kostomlaý pod Řípem se na svém zasedání konaném dne 23. října 2019
usneslo usnesením č.71 vydaf nazákladě § 17 odst.2 zákona č. 185/2()01 Sb., o odpadech a o
změně někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"),
apodle § t0 písm. d) a § 81 odst.2 písm. h) zákona,č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenÍ), ve
zněnípozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznouvyhlášku (dálejen,,vyhláška"):

Článek t
Předmět a působnost lyhlášky

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího nauzemí obce Kostomlaty pod Rípem (dále jen ,.obec")
zavedený obcí (dále jen ,,systém nakládání s komunálním odpadem") a systém
identifikovatelného třídění vybraných složek komunálního odpadu (dále jen ,,systém

2)

3)

identifikovatelného třídění").
Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikajícíýzické osoby, kteým
vznlkánattzemí obce komunální odpad a současně pro původce, kteří produkují odpad podobný
komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouly s obcí využívajisystém nakládání
s komunálním odpadem zavedený obcí (dále jen,,osoby").
Systém identifikovatelného třídění je dobrovolný.
článet< 2

Základní pojmy

1) odpad je každámovitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmys1 nebo povinnost se jí zbavit
2) Komunální odpad je veškeý odpad vznikajíci na uzemi, města při činnosti fi'zických osob,
kteý je uvedenlako komunální odpad v Katalogu odpadůl), s ýjimkou odpadů vznikajících u
3)

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Ňápojovými kartony se rozumí kompozitní (vícesložkové)obaly (např. od mléka, vína, dŽusŮ

ajiných nápojů).
4) Biologicky rozložitelným odpadem se rczumi pro účelytéto vyhlášky materiál rostlinného
původu, zejména z domácností, údržbyzahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listÍ,
větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina) s ýjimkou jedlých tuků a olejů.
5) Netlezpečný odpad jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona
o odpadech nebezpečným odiadem (odpad lrykazlljícíjednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v přílÓze přímo použitelnéhopředpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech

- např. výbušné,hořlavé, toxické, karcinogenní, dráždivé, žiravé).
6) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozméry nebo hmotnost
odpadů2)

"

7)
l)

nemůžebýt odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. stary nábytek,
koberce, mátrace apod.).
Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění sloŽek
komunálního odpadu uvedených v č1. 3 písm. a) ažh) této q,hlášky.

vyhláška Ministerstva životního prostředí č.9312016 Sb., o Katalogu odpadů

,

2\naíizeníkomise (EU) č. 1351l2O14 ze dne 18. prosince 20l4, kteým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušeníněkterych směrnic

8) Sběrný dvůr je místo, kam mohou osoby

během provozní doby:) odkládat určenésložky
komunálního odpadu. Nachází se ve dvoře č. p.125.

čtenet 3

Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v systému nakládání

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)
h)

i)

s

komunálním odpadem třídí na tyto složky:

papi1,
plasty a nápojové kartony;a)
sklo;
ko.ry;
biologicky rozložitelný odpad;
jedlé oleje a tuky;
objemný odpad;
nebezpečný odpad:
směsný komunální odpad.
čUnet< 4
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu

se odkládají:

a) papír 1. do zvláštní sběmé nádoby modré barr,y o obsahu 1 100 litrů umístěnéna návsi,
2, do zvláštního průhlednéhopytle r,ydávaného obcí ve sběrném dvoře, kteý

b)

c)
d)
e)

0

g)
h)

i)

se

po naplnění odkládá v určenémpřístěnku ve sběrném dvoře;

plasty a nápojové kartony 1. do zvláštní sběrné nádoby žlutébarl,ryo obsahu 1 100 litrů umístěnéna návsi,
2. do zvláštního průhlednéhopytle vydávaného obcí ve sběrném dvoře,

kteý

se

po naplnění odkládá v určenémpřístěnku ve sběrném dvoře;
sklo - do zvláštní sběmé nádoby zelené barvy o obsahu 1100 litrů umístěnéu sběrného
dvora;
kovy - do zvláštní sběrné nádoby na koly umístěnéve sběrném dvoře;
biologicky roz|ožite|ný odpad 1. do zvláštní sběmé nádoby umístěnéve sběmém dvoře,
2. během obcí předem lyhlášené části roku (zpravidla od 1.4. do 31. 10. kalendářního
roku) do vlastní nádoby či pytle, které se v předem vyhlášeném termínu umísťují
po naplnění k objektům, odkud se následně provádí jejich r,yprazdňování do sběmého
prostředku obce.
jedlé oleje a tuky - do zvláštní sběrné nádoby umístěnéu sběmého dvora;
objemný odpad - do velkoobjemového kontejneru umístěnéhove sběrném dvoře;
nebezpečný odpad - do zvláštních sběrných nádob umístěných ve sběrném dvoře;
směsný komunální odpad nádob přidělených k příslušnému objektu (popelnice o obsahu
1. do typizovaných sběrných
t
l20 nebo 240 l,itru).
2. do zvláštní sběmé nádoby umístěn ve sběrném dvoře,
.
3, do odpadkor,rych košůrozmístěných na veřejném prostranství (pouze drobný směsný
komunální odpad vznlklý na veřejném prostranství).

aktuální provomí doba je v sobotu dopoledne tak, aby bylo umožněno odložit určenés|ožky komunálního odpadu
alespoň j edenkrát !i dně
a)
obec ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 32l12014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, zajistila, že s ohledgm na systém dalšíhonak|ádání s touto
složkou komunálního odpadu nedocházi soustřeďováním plastů a nápojových kartonů do jedné nádoby či pytle ke
zhoršenívyužitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřed'ovány samostatně
3)

2) Dalšímimísty, mimo

systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený obcí, kde lze
odkládat složky odpadu (nebo věci), které by se jinak staly odpadem komunálním (nebo se
nestaly odpadem vůbec), jsou např. lékámy, specializované obchody, výkupny surovin,
kontejnery jiných subjektů organizujícíchsběr odpadu, místa zpětného odběru apod.s)

Clánek 5
povinnosti osob

l) Osoby jsou povinny:

a)

komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k odkládání

jednotliých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 lyhlášky,
b) ukládat do sběrných nrádob pouze ty složky, které odpovídají označeni sběrné nádoby dle
2)

článku 4 odst. 1 r,yhlášky.
zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména
zaúčelemsprávného vyprazdňování sběmých nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo
udupávání odpadu ve sběmých nádobách a povinnost plnit sběmé nádoby tak, aby je bylo
možno uzavŤít a odpad znichpři manipulaci ner,rypadával.

K

čUnek 6

Systém identifikovatelného třídění
Osoba, která se zapoji do systému identifikovatelného třídění, postupuje při odkládání papíru,
plastů a nápojových kartonů a skla způsoby uvedenými v odst. 4 čl. písm. a) bod 2., písm. b)
bod 2. a písm. c) této r,yhlášky, přičemžpřed odloženímpytle s určenou složkou komunálního
odpadu na určenémísto nebo určenésložky komunálního odpadu do určenénádoby nejdříve
provede zváženíurčenésložky komunálního odpadu u obsluhy sběrného dvora, která eviduje
hmotnost odevzdané složky komunálního odpadu pro účelyodst. 2.
2) Zvláštní úpravu qfhod lyplývajícíchz účastiv systému identifikovatelného třídění upravuje
zvláštni obecně záv azná \Thláška. 6)
1)

Clánek 7
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závaznávyhláška č.412007, o systému shromažďování, sběru, přepraly, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na
uzemí obce Kostomlaty pod Řípem, ze dne l0. 10. 2007."

ČUnek 8

ť]činnost

Tato r,lzhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni lyhlášení.
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Marta kíátká
místostarostka
Vyvěšeno na úřednídesce dne:
Šejmutozúřeďní desky dne:
5)

'

např. čistéoděvy a obuv

na návsi u č. p. 169

-

Ing.

Miloš Kalaš
starosta

29.I0.2019

.

.201

v pytlích do zvláštní sběrné nádoby společnosti nadace Broumov, ktery

je

umístěn

6)obecně závazná lyhláška o místnímpoplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, lryuživáni a
odstraňování komunálních odpadů

