OBEC NOSOVICE

Obecně záv azná vyhláška
obce Nošovice

č.1l20l5,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

obce Nošovice

Zastupitelstvo obce Nošovice se na svém zasedání ďne 12. l1.20l5 usnesením č.7lI4 usneslo vydat
nazákladě § 17 odst. 2 zákona č. l85/2001 Sb., o odpadech a o změně některlfch dalších zákonů, ve
zněrrípozdějšíchpředpisů,avsouladus§lOpísm.d)a§8aodst.2písm.h)zákonač. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t
úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využiváni a odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna územíobce
Nošovice, včetně nakládání se stavebním odpademl).

čl.z

Třídění komunálního odpadu
(1) Kornurrální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
b) tříděný odpad - papír a nápojovó katlony, plasty včetně PET lahví, sklo,
c) kovy,
d) nebezpečný odpad,
e) objemný odpad,
f) směsný komunální odpad (tj. zbylý komunální odpad po výříděníodpadů uvedených pod
písm. a) aže)).

(2) Pro třídění jednotlivých složek komunálního odpadu jsou k dispozici zv|áštni sběrné nádoby. Do
zvláštní sběrných nádob je zakázáno ukládatjiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.

čt. s

Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

(1) Biologicky roz\ožitelný odpad je možnékompostovat vmístě svého vzniku nebo odevzdávat do
zvláštních sběrných nádob.

(2) Harmonogram sběru a přesná stanoviště mobilních sběrných nádob na biologicky roz|ožitelný
odpadjsou zveřejněny na webových stránkách obce a v oběžníku obce.

') Vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 38l/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

(3) BiologickY rozložitelný odpad lzetaké odevzdávat do sběrného dvoru. lnformace jsou uveřejněny
na webových stránkách obce nebo v oběžníkuobce.

Cl.4

Systém nakládání s tříděným odpadem

(1) Tříděný komunální odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob, které jsorr barevně
rozlišeny s příslušnými nápisy:
a) papír a nápojové kaftony, barva modrá,
b) plasty včetně PET lahví, barva žlvtá,
c) bílésklo, barva bílá,

d)

barevné sklo, banza zelená.

(2) Harmonogram sběru a přesná stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad jsou zvereJneny na
webových stránkách obce a v oběžníkuobce.

C|.5

Systém nakládání s kovy

Kovové odPady se odevzdávají ve sběrném dvoře. Informace o sběrném dvoru jsou trveřejněny na

webových stránkách obce nebo v oběžníkuobce.

C|.6

Systém naldádání s nebezpečným odpadem

(l)

Sběr nebezpečného odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem
vyhláŠených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených.

(2) Informace o sběru a přesná stanoviště mobilního sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách

obceavoběžníkuobce.

(3) NebezPeČný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře. Informace o sběrném dvoru a jeho
provozu jsou uveřejněny na webových stránkách obce nebo v oběžníkuobce.

CL.7

(l)

Systém nakládání s objemným odpadem

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozrněrům nemůžeb;ýt umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, náby,tek).

(2) Sběr objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účeluurčených.

(3) Informace o sběru a přesná stanoviště velkoobjemových kontejnerů jsou zveřejňovány na
webových stránkách obce a v oběžníkuobce.
(4) Objemný odPad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře. Informace o sběrném dvoru a jeho
provozujsou uveřejněny na webových stránkách obce nebo v oběžníkuobce.

c|.8

Systém nakládání se směsným komunálním odpadem

(1) Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
sběrnými nádobami rozuměj í:

se

') Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 38112001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzittt odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu.
dovozu aíranzitu odpadů (Katalog odpadů)

a)
b)

íypizovanésběrné nádoby (např. popelnice, kontejnery, igelitové pýle) určenéke

shromažd'ovánísměsného komunálního odpadu,

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsnélro komunálního odpadu.

je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelemdalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště

(2) Stanoviště sběrných nádob

sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

(3) Harmonogram sběru srněsného komunálního odpadu je zveřejněn na webových stránkách obce a

v oběžníkuobce.

čl. q

Systém nakládání se stavebním odpadem

(l) Stavebním odpadern se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

(2) Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
(3) Pro odložení stavebního odpadu

odvezen zaúplatu.

je možnéobjednat obecní kontejner, který bude přistaven

a

čt. to
závérečná ustanovení
(1)

Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Nošovice
č. 112010, o systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděníavyužíváni komunálních odpadů,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem nainemí obce Nošovice.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti1 5. dnem po dni jejího vyhlášení.
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