OBEC HORNI POCAPLY
obecně závazná whláška obce Hořní Počaply č. l/2019
o stanovení systému shromažd'ování, sběru,

přepravy, třídění, laužir ání

a odstřaňoYání komunálních odpadů a nak]ádání se staYebtrím odpadem na územíobce

Horní Počaply

Zastupitelstvo obce Homí Počaply se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením
č' 16/412019 usneslo \Ydat na základě s 17 odst. 2 zákona č'185/2001 Sb.. o odpadech
a o změně některých dalšíchzákonů' ve znění pozdějších předpisů (dríle jen
''zákon
o odpadech"), a v souladu s $ 10 písm. d) a s 84 odst' 2 písm. h) zákona č'128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšícb předpisů' (dále jen ,,zráton o obcích"), tuto
obecně závaznou

\,Tlllášku:

Čl. l
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná \'yhláška (dále jerr ,.lryhláška") stanovuje systém shÍomažďování. sběru'
přepmvy, třídění. využívánía odstťaňování komuná1ních odpadů vznikajícíclr na úzen'ríobce
Horní Počaply, včetně nakládání se stavebním odpademl)'

čt. z
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídína složky:

a)
b)
c)
d)
e)
1)
g)
h)

bio1ogické odpady (rostlirurého původu),
papír,
sk1o,

plast včetně PET lahví a nápojových kartonů,
objemlý odpad,
nebezpečnéodpady,
směsný komunální odpad.

kory
i) jedlé tuky

a ol€j€

2) Směsný komunální odpad je zby]ý komrrnání odpad po stanoveném v1třídění d]c
odst'

1

písm. a), b), c) d) e) a Í).

čt. s
Shromažd'ování tříděného odpadu

|,

ftidény odpadje.hromazrl'nran do zr láslnich sbén}ch nádob'

2)

Umístěnístanovišt' zvláštních sběrných nádobje uvedeno v příloze této vyhlášky.

3)

Zvláštní sběmé nádoby j sou barevně odlišen1' a označeny příslušnými nápisy:
papír, barva moďrá
sk]o' barva ze]ená
plasÍy' PET lahl,e' náJrojoýé karÍon!-' ba^,a žlutá

-

') vyh]ešku t.38lizool sb'. k1elou se stanovlKatalog odpadů, seznan nebezpečných odpadů a seznam}, odpadů
účelyvývozu. doÝozu a tranzitu odpadů a postup pii udělovánÍ souhLasu k Výl'ozu. do\ozu a tralzlru
odpadů (Katalog odpadú)
a státli1pÍo

kovot é obaly, barya šedá
jedlé tulry a oleje, nádoba 240 l, čerýená

čt. l

sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komr'rnálního odpadů2) je zajišťován minimálně dvakát
ročně jejich odebíranín mobilním sběrem na předem r,yhlášených přechodných stanovištích.
Infonnace o sběru jsou zveřejňovríny v informačních skříních oĎecního úřatlu, na info kanálu
kabelové televize, letáky.

čt. s
Slrěr a svoz objemnóho odpadu

1)

objem]rý odpad je takový odpad' který váledem ke sl:im rozměrum nemůŽe by
unístěn do sběmých nádob Q1apř. kobefce, atlace, nábytek apoLí)'

2)

sběr a svoz obiemného odpadu je zajišťován minimálně Šestkrát ročně jeho odebírráním
na předern vyhlašených přechodných stanovištíchpřímo do zvláštních sběmých nádob
k tomuto účeluučených. Inlormace o sběru jsou zveřejňovány v informačních skříních
obecníbo úřadu, na infokanálu kabelové televize'

čle

Shromažďoyání směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběmých nádob' PIo účelytéto \'yhlášky sběmjrni
nádobarrri jsou
typizované sběrné nádoby jsou popelnice. kontejnery' igelitové pýle s logem

a)

oprávněné osoby zajišťujícísvoz' přepravu a zneškodňování směsného
komunálního odpadu na zrákladě smloury s obcí, určenéke shťomažďování
snrěsného komunálního odpadu,

b)
2)

odpadkové koše. kteÉjsou umístěny na veřejných prostralstvích v obci' sloužící
pro odkládríní drobného směsného komuniálního odpadu.

Stanoviště sběmých nádob je místo. kde jsou sběrné nádoby tNale nebo přechodoě
umístěny Za účelemodstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. stanoviště
sběmých nádob jsou individuální nebo společná pro více uživate1ů.

čtl

zpětný odběr elektřozařízení

1)

Použitéelekt cké a eiektonické zařízení je možno odevzdat v rámci systému zpětného
odběrrr v místě zpětného odběru elektrozařízení uvedeného v příloze vylrlášky'

Naktádání

1)

s

čt. s
biologickým odpadem

Sběr biologického odpadu lost]inného původu probíhá v období duben listopad.
Biologický odpadje uk1ádán do velkokapacitních kontejneru přistavovaíých min. ix za
měsíc na stanovištích uvedených v piíloze r'yhlášky'

č'38tlzoot Sb', kterou se sianoví Kalalog odpadů, Seznaín nebezpečných odpadů a seznanry
odpadů a stálů pÍo Účely vývozu, dovozu a líanzitu odpadů a postup při udělováni souh as! k \.ývozu' dovozu a
tranzitu odpadů (Kata og odpadů)
') vytr áška

2)

Informace o sběru jsou zveřejňovány v infomačníchskříních obecního úřadu. na info
kanálu kabelové televize-

čt. s
Nak]ádání se stavebním odpadem
1)

2)

stavební odpad
komunálnim.

je

stavební

a

demoliční odpad' Stavební odpad není odpadem

Stavební odpad musí bÍ předávlín k quŽití' úpravě nebo zneŠkodněnípouze do
zařízení, míst a objektů k tomu ulčených' a to na fuáklady toho, komu stavební odpad
vznikl' Netřiděný směsný stavební odpad je nutno odstanit v souladu s platnými
právními předpisy.
Čt. to
Závěrečná ustanoyení

r)

Nabým účinnostitéto \Thlášky

2)

Tato Ýl'hláška nabývá účjnnostidne 1.1.2020.

se zrušuje obecně závazDá lYhláška č' 1/2016 obce
Homí Počaply o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, řídění, v) uzi\žinj
a odstaňování komunánich odpadů a nakládání se stavebíímodpadem na územíobce
Homí Počaply ze dne 15.3.2016

W.q

Bc. Pavla}apeLLová
místostarosta

vyvěšeno naúřední desce dne: 1ó.12'2019

Oáčina

rosta

sejmuto z úřednídesky dne:

Příloha obecně ávaaré lyhlrÍškJlobce Horní Počaply č. 1/2019.

Stanoviště nádob na tříděný sběr odpadu

:

Horní Počaply

_
_

-

parkoviště u č.p. 248
kontejneroý box u č.p.202
parkoviŠtě u č.p.251
stanoviště u č.p. 30
stanoviŠtě u garrížíproti č.p. 2l0
stanoviště u č.p. 109

Křivenice

_

:

stanoviště u č.p. 43, stanoviště u č.p. 17 (náves)

Horní Počaply

Místo zpětného odběru elektrozařizení

z

budova obecního úřadu Homí Počaply č.p. 247

Stanoviště kontejnerů na objemný odpad a bioodpad
Horní Počaply

,'u parkoviště za hlal'rrí křižovatkou na pozemku pč. 1099/20

Křivenice

,,náves" na pozemku pč. 463ll

:

