OBEC

Vidče

Obecně závazná vyhláška

obce Vidče
č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vidče

Zastupitelstvo obce Vidče se na svém zasedání dne 28. 4. 2015 usnesením č.4/2015
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), 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 , (dále jen „zákon o obcích"), 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 Vidče 1 l .
Sběr a svoz komunálního odpadu od fyzických osob a na základě písemné smlouvy od
původců na území obce zajišťuje Obec Vidče prostřednictvím oprávněné osoby, se kterou
má na tuto činnost uzavřenou smlouvu.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2)

třídí

na:

Biologicky rozložitelný odpad
Papír,
Plasty včetně PET lahví
Nápojové kartony
Sklo,
Kovy
Nebezpečné odpady
Objemný odpad,
Drobné elektrospotřebiče
Směsný komunální odpad
Směsný

odpad je zbylý komunální
odst. 1 písm. a), b), c) , d), e), f), g), h) a i)

odpad

po

stanoveném

vytřídění

dle

Shromažďování

1)

Čl. 3
a svoz tříděného odpadu

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a plastových pytlů.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u budovy obecního úřadu a u budovy mateřské

školy. Jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
• papír, baNa modrá,
• plasty, PET lahve, baNa žlutá
Plastové pytle mají občané zdarma a jsou také barevně označeny :
• papír, baNa modrá
• plasty, PET Jahve, baNa žlutá
• nápojové kartony, baNa čeNená
• sklo, baNa zelená
Svoz je prováděn 1x měsíčně. Svoz plastů je prováděn navíc 2x měsíčně v červnu září. Igelitové pytle jsou ve svozový den přichystány na místech, ze kterých jsou běžně
vyprazdňovány popelnice.
2)

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

3)

Tříděný

odpad a kovy lze také odevzdávat do sběrného místa u budovy obecního

úřadu .

Sběr

1)

Čl. 4
a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1 ) je zajišťován dvakrát ročně

jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených . Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu , místním tisku a v místním rozhlase.
2)

Sběr vyřazených
sběrném místě
sběrných

drobných i velkých elektrospotřebičů je zajištěn celoročně ve
v obci
u budovy obecního úřadu a prostřednictvím speciálních

nádob.

Sběr

Čl. 5
a svoz objemného odpadu

1)

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

2)

Sběr

a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených . Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu , místním tisku, a v místním rozhlase.
předem

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.38 1 /200 I Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělován í souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
I)

nebezpečných odpadů

Čl. 6
Shromažďování směsného

1)
a)
b)
2)

odpadu

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob ve sběrném místě . Pro účely této
vyhlášky sběrnými nádobami jsou
typizované sběrné nádoby - popelnice, určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Směsný odpad lze také odevzdávat ve sběrném místě u budovy obecního úřadu.

Čl. 8
Sběr a svoz biologicky rozložitelných opadů

1)

Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí
květiny, ovoce, zelenina, opad ze zahrádek apod.

např.

2)

Biologicky rozložitelný odpad lze ukládat do speciálních kompostérů , které byly
občanům bezplatně zapůjčeny v rámci projektu „Likvidace bio odpadu v obci Vidče".

3)

Biologicky rozložitelný odpad lze také odevzdávat do kontejneru ve
obecního úřadu a to v měsících duben - říjen.

tráva, listí,

sběrném místě

u

Čl. 9
ustanovení

Závěrečná

1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru , přepravy , třídění , využívání a
odstraňován í komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Vidče

2)

ze dne 18.11.2009.

Tato vyhláška nabývá

účinnosti

dnem 1. 6. 2015

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Vyvěšeno

na

úřední

Milena Dudová
místostarostka obce

desce obecního

ú řadu

dne: 14. 5. 2015
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