
obecně závazná vyh|áška obce č,.412008 o systému shromažd,ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů a o systému nak|ádání se stavebním odpadem

obecní zastupite|stvo: obce ostrov se usnes|o podle $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení) dne ,l1.6.2007 vydat pod|e $ 10 tohoto
zákona a vsou|adu S s 17 odst. 2zákonac. 18512001 Sb., o odpadech a o změně
někteých da|ších zákonů (dá|e jen ,,zákon o odpadech) tuto obecně závaznou
vyh|ášku.

Čl. t
Předmět a působnost vyh|ášky

1. Tato vyhláška stanoví systém shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění,
vyuŽíváni a odstraňování komuná|ních odpadů a systém nak|ádání se
stavebním odpadem na území obce ostrov.

2. Tato vyh|áška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území
obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro da|ší osoby, které Se na územi
obce zdrŽujÍ,jako vlastníci staveb určených nebo s|ouŽících k inviduá|ní
rekreaci.

3. původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený pod|e vyh|ášky MŽP
č. 381/2001 Sb (Katalog odpadu) jako odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na
zák|adé písemné smlouvy s obcí vyuŽít systém zavedený obcí pro nakládání
s komunálním odpadem.

Čt' z
Zák|adní pojmy

Pro účely této vyh|ášky:

a) komuná|ní odpad je veškeý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání,

b) nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
v|astností uvedených v pří|oze č.2 zákona o odpadech, druhy nebezpečného
odpadu s kata|ogovými čís|y jsou uvedeny V pří|oze č. 1 k této vyh|ášce,

c) směsný odpad je s|oŽka komuná|ního odpadu, která zůstává po vytřídění
papíru a |epenky, skla, plastů, bio|ogického, objemného a nebezpečného
odpadu z komuná|ního odpadu' Srněsným odpadem je i drobný odpad
(odpadky) odloŽený do odpadkových košů, umístěných na veřejných
prostranstvích,

d) objemný odpad je s|oŽka komunálního odpadu, která pro ve|ké rozměry
nemůŽe být odk|ádána do sběrných nádob na směsný odpad,

e) bio|ogický odpad je s|oŽka komuná|ního odpadu, která je schopna
bio|ogického rozk|adu aerobním nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze
zeleně, potraviny),

0 odpad ze ze|ené je odpad převáŽně biologického původu zÚdržby sadů,
parků a |esoparků, síd|ištní a uliční ze|eně, travnatých hřišt've vlastnictví nebo
ve správě města, ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob .

g) vyuŽite|ný ltlíděnýI odpad jsou materiá|ově či jinak vyuŽitelné sloŽky vytříděné
z komuná|ního odpadu, těmito s|oŽkami jsou papír a lepenka včetně
nápojových kartonů, sk|o, p|asty /PET |ahve/, bio|ogický odpad z domácností
(běŽný kuchyňský odpad),



původcem odpadů je právnická osoba, pii jejiŽ činnosti vznikají odpady, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíŽ činnosti vznikají odpady,
óprávněná osoba je kaŽdá osoba, která je oprávněna k nak|ádání s odpady
podle zákona o odpadech,
sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k od|oŽení sloŽek odpadu (tzv.
popelnice nebo koniejner) s vnitřním objemem od 0,07 do 6.0 m3, která je ve
v|astnictví nebo v nájmu oprávněné osoby /ve v|astnictví fyzické osoby -
občana/. Ve sběrné nádobě jsou s|oŽky odpadu přechodně shromáŽděny do
doby svozu. Sběrnou nádobou je též ve|koobjemový kontejner a odpadkový
koš, umístěný na veřejném prostranství' označení sběrných nádob je

uvedeno v pří|oze č,2k této vyhlášce.
k) sběrný dvůr je zařÍzení obce , ve kterém mohou ýzické osoby odk|ádat

komuná|ní odpad pod dozorem ods|uhy, s|ouŽí také jako shromaŽd'ovací
místo nebezpečných odpadů,

Čt. s
Nakládáni s komunálnÍm odpadem

Pro odk|ádání, shrom ažd,ování a třídění komunálního odpadu jsou občanům
k dispozici tyto sběrné nádoby a zařizeni:

h)

i)

i)

a)

b)

c)

0
s)
h)

d)
e)

kontejnery, které s|ouŽí k ukládání směsného odpadu po vytřídění
vyuŽiteIných sIoŽek
odpad ze ze|ené a bioodpad, - na vlastním pozemku nebo určené místo
obecním úřadem viz. příloha.
sběrné nádoby na vyuŽite|ný /tříděný/ odpad, kteým je, sk|o, plasty /PET
lahve/.
2x ročně přistaven kontejner na Že|ezný šrot - stanoviště náves.
mobi|ní kontejner na svoz nebezpečného odpadu je přistavován 2 x do roka
dle vyh|ášeného jízdního řádu (stanoviště náves),
vyřazené |éky se odk|ádají v |ékárnách např. v Březnici
drobný elektromateriá|- E-box v prostorách obecního úřadu ostrov
do nádob a zařizení uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c) nepatří a je
zakázáno odk|ádat nebezpečný odpad vytříděný z komuná|ního odpadu. Do
nádob uvedených v bodu 1 písm. a), b), c) a zalízení uvedených v písm. d) a
f; ne|ze odk|ádat stavební a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demo|ic
staveb, popř. zemina)' Do kontejneru uvedených v 3 a) nelze ukládat
horký popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zvířat.

cl .4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vznik|ý při stavební činnosti ýz. osob(občanů), popřípadě
právnických nebo osob oprávněných k podnikání , bude odvezen na náklady fyz.
osoby nebo právnické osoby na sk|ádku firmy Rumpold v Chrástu.

Čt. s
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyh|ášky, komuná|ní odpad oddě|eně
sňromaŽd'ovat, třídit a předávat k vyuŽití a odstranění dle výše uvedeného systému.



ct.6
Sankce

Porušení povinnosti při nak|ádání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. pod|e zákona č.
20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 18512001
Sb., o odpadech a změně někteých da|ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. l
Úhrada za nakládání s komunátním odpadem

Úhradu za shromažd,ování, sběr, přepravu, třídění, vyuŽívání a odstraňování
komuná|ního odpadu platí ýzické osoby d|e $ 17 odst.5) zákona o odpadech, tj. na
základě sm|uvního vztahu s obcí ve výši, která je v sou|adu s ustanovením $ 

,t
odst.2) zákona č.52611990 sb., o cenách, v p|atném znění a je stanovena
zastupitelstvem obce. P|atí se vŽdy 7. měsíc běŽného roku po zjištěných skutečných
nák|adů na odvoz a u|oŽení odpadu.

Čt. s
Kontro!ní činnost

Doh|ed nad nakládáním s komuná|ním odpadem provádí pověřený člen
zastupite|stva obce ostrov a pověřený pracovník obecního úřadu'

Čt. g
Účinnost

Tato vyh|áška nabývá účinnosti dne

Schvá|eno . ... .4?'.'.ťp.: 4..".:'.r. ..'

,/í. 14 lae8

Vyvěšeno. ...'/y. i3.'../úp,y Dragoun

Sejmuto. "a, /{" éoo P
Matějíček Petr - místostarosta obce



Pří|oha č. 1.
Pří|oha č. 2.

Pří|oha č. 3.

Pří|oha č. 4'
Pří loha č. 5.

Pří loha č'6

Dr.uhy nebezpečného odpadu (číslo podle Kata|ogu odpadů, název).
označení sběrných nádob (druhy nebo sloŽky odpadů, barevné
označení a jiné označení nádoby).

Stanoviště sběrných nádob (mobi|ních kontejnerů) pro uk|ádání odpadu
ze ze|eně a objemného odpadu z domácností, rozpis období jejich
přistavení.
Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad.
Stanoviště kontejneru mobiIního sběru vytříděného nebezpečného
odpadu, rozpis období jeho přistavení.

Stanoviště na bioodpad (ze|eň ze zahrad)

Příloha č. 1

Druhy nebezpečného odpadu (číslo pod|e Kata|ogu odpadů, náŽev)
odvážené při mobi|ním sběru

20 01 21 N Zářivkv a i iný odpad obsahuiicí rtut'
20 01 33 N Baterie a akumu|átorv

Barvy
Olei. tuk
Kvselinv

Fotochemický materiá|
Lékv

Pesticidv
Televize

Ledníce pouze úp|né
Pneumatikv - z osobních vozide| - bez disků

Pří|oha č. 2

označení sběrných nádob

Ze|enÝ a bí|Ý konteiner bí|é a barevné sk|o
Z|utÝ konteiner plasty

Pří|oha č. 3

Stanoviště sběrných nádob a mobilních kontejnerů pro ukládání odpadu ze a
obiemného odpadu z domácností

Konteiner na obiemný odpad náves
Konteiner na obiemný odoad U chat



Př i|oha č. 4

Stangviště sběrných nádob na tříděn

Ze|ený kontejner na sk|o
1,2 m"

naves

Plasty NAVCS

Pří loha č. 5

Stanoviště kontejneru mobiIního sběru vytříděného nebezpečného
odpadu, rozpis období ieho přistavení

Větve, suchá tráva U koupa|iště
Tráva,kameny, zemina 300m od obce směr Mi|ín
Ze|eň,Iistí, pleve| atd. Jqrya _ pod horním rybníkem

Pří|oha č'7
Stanoviště kontejneru na drobné elektrospotřebiče.

(Počítače , kalku!aěky, žeh|ičky atd)

I Náves | 2 x ročně d|e rozpisu Rú@

st" n ouPi Jif H i,l "d pa d

Budova obecního úřadu ostrov KaŽdé pondě|í od 19-20hod a středa 163c


