OBEC SYNKOV_SLEMENO
Obecně závazná vyhláška ě.112019,
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděni, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na územíobce Synkov-Slemeno
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno se na svém zasedání dne 18.12.2019 usnesením ó.7
usneslo vYdat nazákladě § '17 odst. 2 zákona č. 185t2O0,1 Sb., o odpadech a o změně
některých dalŠÍchzákonŮ, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s 10 písm. d) a 84
§
§
odst. 2 PÍsm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Úe znění pozoěléícrr
předpisů,tutoobecnézávaznouvyhláŠku(dálejen,,vyhláška..)

čl. t

úvodníustanovení

Tato vYhláŠkastanovuje systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,využívání
'
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
územíobce SynkoÚ-Slemeno').

čl. z
Třídění komunálního odpadu

1)

Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví (dále jen ,,plasty''),
d) sklo barevné,
e) sklo čiré,

í) kovy,

g) jedlé oleje a tuky,

h) nebezpečnéodpady,
objemný odpad,
směsný komunální odpad.

i)
j)

2)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném

vytřídění podle odstavce 1 písm. a) ažil. Í

čt. g
Shromažd'ování a svoz tříděného odpadu

1) Tříděný komunální odpad je
a velkoobjemových kontejnerů.

2)

')

shromažd'ován

do

zvláštních sběrných nádob

ZvláŠtnísběrné nádoby_ na složky tříděného odpadu uvedené v čl, 2 odst, 1 písm. b)
aŽ e) jsou umístěny v Části obce Synkov u obecního úřadu a u budovy pohostinstvi
v Části obce Slemeno na parc. č. 3165 v k.ú, Slemeno a v části obce Jedlína u penzionu
Zámeček.

Vyhláška Ministerstva životníhoprostředí č, g3l2016Sb., o Katalogu odpadů
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3)

4)

5)

ZvláŠtnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír - barva modrá,
b) plasty - barva žlutá,
c) barevné sklo - barva zelená,
d) čirésklo - barva bílá,

Velkoobjemové kontejnery na biologický odpad rostlinného původu jsou umístěny
celoroČně v Části obce Synkov pod budovou pohostinství, v části obce Slemeno na parc.
Č,3165 vk,Ú. Slemeno. Biologický odpad rostlinného původu lze také po předchozí
domluvě odevzdávat do smluvní kompostárny na Jedlině.
KovY lze odkládat do sběrné nádoby označenénápisem "KOVY" umístěné na pozemku

č. 3165 v k,ú. Slemeno.

6)

Jedlé oleje a tuky se odkládají v uzavřených PET lahvích k nádobám na směsný

7)

Do zvláŠtníchsběrných nádob a velkoobjemového kontejneru je zakázáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

komunálníodpad.

d.q

Sběr a svoz nebezpečných složek komunátního odpadu

1)

2)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišt'ován minimálně
dvakrát roČně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodnýcň stanovištích přímo
do zvláŠtníchsběrných nádob k tomuto sběru určených, lnformace o sběru jsou
zveřejňovány formou letákŮ, SMS informačníslužboua na webových stránkách obcé.
ShromaŽd'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům

stanoveným v čl. 3 odst. 6.

čl. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1)

2)

3)

Objemný odpad je takový odpad, kteqý vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).
Sbě1 a svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně jeho odebír,áním na předem
vYhláŠených přechodných stanovištíchpřímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
ÚČelu urČených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány formou letáku, SMs informační
služby a na webových stránkách obce.

ShromaŽd'ováníobjemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 6.

čl. s
Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

1)

Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob a pytlů. pro účelytéto
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice o objemu 11o
shromažd'ování směsného komunálního odpadu,

') Vyhláška Ministerstva životníhoprostředí č, 93/2016 Sb,, o Katalogu odpadů
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l a

21o

l

určenéke

b) odPadkové koŠe, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)

StanoviŠtě sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za ÚČelem dalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. StanoviŠtě sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
stanoviště sběrných pytlů je u sběrných nádob na směsný komunální odpad.

č1.1
lnformace o nakládání se stavebním odpadem
1)

2)

Stavebním odpadem se rozumí stavební
odpadem komunálním.

a demoličníodpad, Stavební odpad

není

Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.3

čl. s
lnformace o naktádání s něktenými použitýmivýrobkya

a léky pocházející
z domácnosti lze předat při mobilním svozu nebezpečného odpadu v rámci odděleného
sběru, lnformace o sběru jsou zveřejňovány formou letáku, SMS informačníslužby a na
webových stránkách obce,
YYřazená elektrozařízení, pneumatiky, autobaterie, zářivky

čl. s
závěrečná ustanovení
1)

2)

Nabytím ÚČinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1t2O16,
o stanovení systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánia odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce SynkovSlemeno ze dne 7. prosince 2016.
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1. ledna 2O2O
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Pro odloŽení stavebního úplatu je možnési objednat na vlastní náklady velkoobjemový kontejner. lnformace k tomu podá
obecní úřad Synkov-Slemeno.
nakládání s výrobky, kt6ré nej8ou komunálním odpadom
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