oBEC STARB nnísro
Zastupitelstvo obce

Obecně závazná vyhláška obce Staré Místo

č.2l20l9,

o stanovení systému shromažďování, sběruo přepravy, třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů na územíobce Staré Místo
Zastupitelstvo obce Staré Místo se na svém zasedání ďne 16.12.2019 usnesením č. Z8l9l20I9
usneslo vydat nazákladé § 17 odst. 2 zíkona č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně
některých dalších zál<onů, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s § 10 písm.d) a § 8a
odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecn ě záv aznou vyhlášku (dále j en,,vyhláška") :
čtánet< 1 - Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, l,ryužívání
a odstraňování komunálních odpadů v znikajicich na

Čtánet< 2 -

1)

izemi obce Staré Místo l .

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídína složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty věetně PET lahví (dále jen,,plast"),
d) sklo,
e) kovy,

f;

nebezpečnéodpady,
g) objemný odpad,
h) nápojovékartonyz,
i) jedlé oleje a tuky,
j) směsný komunální odpad.

2)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůžebyt
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábýek apod.).

3)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a) aži).

1)
2)
1

2

ČUnet< 3 - Shromažďovánía svoz tříděného odpadu
Tříděný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběmých nádob, sběrných
pýlů a velkoobj emových kontejnerů.

Zvláštní sběrné nádoby na papíro plast, nápojové kartony, sklo a jedlé oleje a tuky
jsou umístěny na sběrných stanovištích:

Vyhláška Ministerstva životníhoprostředí é.9312016 Sb., o Katalogu odpadů.
např. tetrapak

a.
b.

c.

d.
e.
3)

4)

5)

Hnízdo I - za vodámou u panelových domů ěp.65-66
Hnízdo 2 - v ulici u rozvodny před ěp. 38
Hnízdo 3 - za motorestem
Hnízdo 4 - v cihelně před óp.23
Pytle na svozové trase

Zvláštnísběrné nádoby na papíro plast, nápojové kartonyo sklo, kovy a jedlé oleje a
tuky jsou barevně odlišeny či označeny příslušnými nápisy:
a) papír -bawamodrá;
b) plasty, nápojové kartony-barva žlutá;
c) sklo -barva zelená;
d) kovy - barva černá opatřená nápisem ,,KOVY",
e) jedlé oleje a tuky3 - barva modrá.

Oddělené soustřeďování plastů a nápojových kartonů je zajištěno také
prostřednictvím sběrných pytlů, které jsou zdarma kdispozici na obecním úřadě. Pro
oddělené soustřeďování plastů jsou určeny sběmé pytle žlutébarvy s nápisem ,,plasty"
a pro oddělené soustřeďování nápojových kartonů jsou určeny sběrné pytle oranžové
barvy s nápisem ,,nápojové kartonyoo. Svoz naplněných sběmých pytlů je zajištěn
Obecním uřadem vždy poslední den v měsíci. Pytle s tříděným odpadem urěené ke
svozu jsou umisťovány na svozovou trasu vždy den předem.
K odkládání biologického odpadu rostlinného původu je určen velkoobjemový
kontejner označený nápisem ,,BIO" umístěný na prostranství u hřbitova, v ulici u
rozvodny před'čp. 38 a vcihelně před čp. 23,Domácnosti dále využivajíkodkládání
biologického dopadu kompostéry pořizené z doíace Královéhradeckého kraje na
základě uzavřených smluv o výpůjčce.

6)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát za rok jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštníchsběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na webu obce.

7)

Sběr a svoz objemného odpaduje zajišťován oprávněnou osoboujedenkrát ročnějeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištíchpřímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto úěelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány nawebu
obce.

8)

Do zvláštních sběrných nádob, sběrných pytlů a velkoobjemových

kontejneru je
zakézénoukládat jiné složky komunálních odpadů, nežpro které jsou určeny.
Čtánet< 4 - Shromažďovánísměsného komunálního odpadu

1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje
a velkoobj emového kontej neru.

2)

3

do

sběrných nádob, sběrných pytlů

Pro účelytéto vyhlášky se sběrnými nádobami rozuměií:
a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery a pytle určenéke shromažďování
směsného komunálního odpadu,

jedlé olele

a

tukyjsou odkládány do sběrné nádoby v uzavřené plastové nádobě (lahvi, kanystru apod.)

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
3)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny a sběrné pytle přechodně umístényza účelemdalšíhonakládání se směsným
komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální
nebo společná pro více uživatelů.Stanoviště sběrných pýlů je u sběrných nádob na
směsný komunální odpad.

Čtánet< 5 1)

2)

Nakládání

se stavebním odpadem

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
Stavební odpad lzepoužít,předat či odstranit pouze zákonemstanoveným způsobema.

ČhneX 6 - Místa těžko dostupná svozové technice
1)

Nemovitosti s čp. 3,4,19,20,21,28,30,33,35,48, 50, 5I,73,74,75,76,77,80 a 84
ležícív těžko dostupné části obce, mimo svozovou trasu, ukládají tříděný odpad a
směsný komunální odpad do nádob a pytlů tomu určených na svozovou trasu v obci
Staré Místo, viz příloha č. 1
článet< 7 - Zrlšovacíustanovení

Rušíse obecně závazná vyhláška č. ll20l5, o stanovení systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem nauzemi obce, ze dne23. února 2015.
ČHnet< 8 - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem

?-!J_ M*a
pazderníková

OBEC STARÉ MísTO

506 01 Jičín

Lucie

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

l. L 2020.

František Másnica
starosta

/ď ,ll /2/7

Sejmuto zúíeďnídeskydne: ,,3

/

ZOZD

ZveŤejněni vyhlášky bylo shodně provedeno ira elektronické úřední desce.

a

Pro odloženístavebního odpadu je možné si objednat velkoobjemový kontejner, který bude přistaven a odvezen
zaílplalu.

