OBEC ČECHY
Zastupitelstvo obce Čechy
Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 2/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Čechy
Zastupitelstvo obce Čechy se na svém 12. zasedání dne 17.6.2020 usnesením č. 157/12/6
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Čechy, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1)

Komunální odpad se třídí na:
a)
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
b)
papír,
c)
plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d)
sklo,
e)
kovy,
f)
nebezpečné odpady,
g)
objemný odpad,
h)
textilní materiály a oděvy
i)
směsný komunální odpad
j)
jedlé oleje a tuky

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c),
d), e), f) , g) , h) a j.
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob nebo na určené plochy
sběrného místa.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) v areálu sběrného místa mezi garážemi „Pod statkem“ kontejnery na objemný odpad,
sklo, železo, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů; nádoba na jedlé oleje a tuky
, pro ostatní kovy je zde vyhrazena plocha označena příslušným nápisem,

1)
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b) u garáží „Pod statkem“ - velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad,
plastové modré kontejnery 1100 lt. na papír, plastové žluté kontejnery 1100 lt. na plasty,
PET lahve a nápojové kartony a plastový zelený kontejner 1100 lt. na sklo,
c) u garáží „U mlýna“ - velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad,
d) u křižovatky ke mlýnu – plastové modré kontejnery 1100 lt. na papír, plastové žluté
kontejnery 1100 lt. na plasty, PET lahve a nápojové kartony a plastový zelený kontejner
1100 lt. na sklo,
e) na ploše „U statku“ plastové modré kontejnery 1100 lt. na papír, plastové žluté
kontejnery 1100 lt. na plasty, PET lahve a nápojové kartony a plastové zelené kontejnery
1100 lt. na sklo,
3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) železo – příslušný nápis,
b) ostatní kovy - vyhrazená plocha ve sběrném místě s příslušným nápisem,
c) sklo - příslušný nápis, zelená barva
d) objemný odpad - příslušný nápis,
e) plasty, PET lahve a nápojové kartony – příslušný nápis, žlutá barva
f) papír - příslušný nápis, modrá barva
g) biologicky rozložitelný odpad – příslušný nápis, červená barva,
h) textilní materiály a oděvy- bílý kontejner u obecního úřadu
i) jedlé oleje a tuky – příslušný nápis.

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.

5)

Kromě nádob na stanovištích uvedených v odst. 2 písm. b) až e), které jsou přístupné trvale,
je možné tříděný odpad odevzdat také ve sběrném místě dle odst. 2 písm. a), a to v sobotu od
10.00 do 11.00 hodin. V době letního času je tato možnost přesunuta v týdnu souhlasném se
sběrem směsného komunálního odpadu na čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin. Případná
jakákoliv změna je včas vyhlášena místním rozhlasem a vyznačena na sběrném místě.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečného odpadu

1)

Sběr a svoz nebezpečného odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně v období jaro a podzim jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích pojízdnou sběrnou přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru a svozu jsou
zveřejňovány vždy letáčky do domácností, na www stránkách obce, ve vývěsných skříňkách a
opakovaným hlášením v místním rozhlase.

2)

Shromažďování nebezpečného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5
Shromažďování objemného odpadu

1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2)

Shromažďování objemného odpadu je zajišťováno jednou týdně ve sběrném místě, které je
umístěno mezi garážemi „Pod statkem“ do určeného velkoobjemového kontejneru. Dny a
hodiny shromažďování tohoto odpadu jsou uvedeny v článku 3 odst. 5.
Čl. 6

2)
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Shromažďování směsného odpadu
1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice, kontejnery a popř. pevné igelitové pytle
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Sběrné nádoby musí být přistaveny na přechodné stanoviště k místní komunikaci nejdříve
v den předcházející svozovému dni a odklizeny nejpozději v den následující po dni svozu
směsného komunálního odpadu.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat pouze zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odložení a likvidaci stavebního odpadu může obecní úřad zprostředkovat přistavení
velkoobjemového kontejneru, který bude přistaven, odvezen a stavební odpad uložen na
skládku za úplatu.

4)

Malé množství – do 150 litrů za domácnost a týden - stavebního odpadu je možno bezplatně
odevzdat ve sběrném místě, který je umístěno mezi garážemi „Pod statkem“ do určeného
velkoobjemového kontejneru. Dny a hodiny shromažďování tohoto odpadu jsou uvedeny
v článku 3 odst. 5.
Čl. 8
Shromažďování textilního materiálu a oděvů
Textilní materiály a oděvy v čistém stavu a zabalené do balíčků se shromažďují do zvláštního
bílého kontejneru, který je umístěn u obecního úřadu.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čechy.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2020.

…………………………………….
Jaromír Pešák
místostarosta

..…………………..……………..….
Mgr. Renáta Dočkalová
starosta

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední i elektronické desky obecního úřadu dne:
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