
oBEC Záměl

obecně závazná vyhláška
obce záměl
č' 4l2010,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využivání
a odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se stavebním odpadém na území

obce záměl

Zastupitelstvo obce Zámě| se na svém zasedánÍ dne 10' 12. 2010 usnesením č' 3 usneslo
Vydat na základě s 17 odst' 2 zákona čj85l2oú sb., o odpadech a o změně někteÚch
dálších zákonů, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen 

'zákon o odpadech")' a V souladu s s
10 písm' d) a s 84 odsi' 2 písm' h) zákona č12812000 Sb'' o obcích (obecní zřízení)' Ve

znění pozdějších předpisů' (dále jen 
'zákon o obcích'')' tuio obecně záVaznou Vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně záVazná Vyhláška (dále jen 
'Vyhláška.) stanovuje systém shromaŽd'ování'

sběru' přepravy' třídění' VyužíVání a odstraňováni komuná]ních odpadů vznikajících na

rizemi ónce zaÁet, včetně ňakádáníse stavebním odpadem])'

1)

a)
b)
c)
d)

2)

č,l.2
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na:

třiděný odpad' kteÚm je papír'nápojoVé kartony, sk|o, plast' Včetně PET IahVí,

objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu'
směsný odpad'

směsný odpad je zby|ý komunální odpad po stanoveném Vytřídění dle
odst' 1 písm. a), b)' c)'

čl" 3
shromažd'ování tříděného odpadu

Tríděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.

Zvláštni sběrné nádoby jsou umístěny

') vyhlást" t':st/zo0t sb'' kterou se stanoví KataLog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy

odpadů a států pro účely Úvozu, dovozu a tranzitu odpadů a posfup při udělovani souhlasl k {i!ozu'
dovozu a tfanzitu odpadů (Kata]og odpadů)

1)

2\

stanoviště Třídění plastů PoČet nadob p]ast Třídění skla Počet nádob na sk1o

Minimarket 2,5 m' 2ks 2'5 lď 1ks



U Daleckých 2,5 m' 1ks 1'5 ď 1ks

Na Dolniěkách 2,5 m" 1ks 1,5 m' lks

U Skučku 2.5 m' 1ks 1.5 m' 1ks

tl KrlzKu 2,5 m" lks 2,5 m' 1ks

cov . 2,5 m' 1ks

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) lModlá _ papír sběr plovádísDH Záměl
b) žlutá - nápojové kartony
c) zelená - sklo'
d) Žluiá - plasty, PET lahve
e) Železo - sběr provádi sDH Záměl

čl' 4
sběr a svoz nebezpeěných složek komunálního odpadu

sběr a svoz nebezpeóných složek komunálního odpadů') je zajišťován dvakrát ročně jejich

ód"oí'ání' na předem vyh|ášených přechodných stanovištích přímo do zv_láštnÍch sběrných

nádoo k tomuto sběru ul8ených' lnformace o sběru jsou zveřejňovány$3př=na úřední desce

obecního úřadu, výlepových plochách, v místním lozhlase

slo, 
" "uo' 

o8Niného odpadu

'1) objemný odpad je takový odpad, kteď Vzh|edem ke svým rozměrům nemůže být

umístěn do sběrných nádob (např koberce, matrace' nábýek ''')'

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odébíráním na
předem Vyh|áŠe;ých přechodných stanovištích přimo do zvláštních sběrných nádob

i tomuto ůč"lu určených' lnformace o sběru jsou zveřejňovány např. na úřední desce

obecního úřadu, VýIepových plochách' V místním rozhlase'

čl.6
shromažd'ování směsného odpadu

1) směsný odpad se shromaŽďuje do sběrných nádob' Pro účely této vyhlášky sběrnými

nádobamijsou
a) typizovan_é sběrné nádoby např' popelnice, které sizajišťují obyvatelé sami Určené ke

shromažd'oVání směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše' které jsou umístěny na Veřgjných prostranstvích V obci, sloužící pro

odkládání drobného směsného komunálního odpadu'

a VyhláŠka č 381/2oo1 sb', kterou se stanoví Katalog odpadů' seznam nebezpečných'odpadů a seznamy

odp;dŮ a států pÍo účely vývoŽu' dovozu a tíanziiu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu' dovozu a

iranzitu odpadů (Kalalog odpadů)



2) stanoviště sběmých nádobje místo, kdejsou sběmé nádoby tr_vale nebo přechodně

umístěny za úč;lem odstřanění směsného odpadu oplá\Ťlěíou osobou- stanoviště

sběmých nádobjsou individuální nebo společná plo více uživatelů'

Čl.7
Nak|ádání se stavebním odpadem

'l) Stavební odpad je stavební a demolični odpad. stavební odpad nenÍ odpadem

komunálnÍm.

2) stavební odpad lze použít' předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem'

čl.8
závěreěná ustanoVéní

Nabyiím účinnostl této Vyhlášky se zrušuje obecné závazná Vyhláška obce č 2 l2o10 o

stanovení systému shromaždbvání' sběru, přepravy' třídění' využíVání a odstraňování

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce zámé|' ze
dne 2.12.2010

1) Tato Vyhláška nabýVá účinnosti dnem 1' 1' 2011
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